
Раздел 8 „Енергетика" 
Оrговори на Въпросник за изготвяне мнение от 

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС 

8. Енергетика 

А. Общо за енергийния отрасъл 

1. Моля посочете най-новите сrатисrичсски данни. събрани и обобщени с 
помощта на съпоставими методики от типа на ЕВростат, за снабдяването с 
енергия, потреблението на енергия, цените на енергията, енергийния баланс (в 
миналото, понастоящем и в прогнозни данни, ако има такива; моля 

използвайте същата струюура като приложената о анализа на XVll-тa 

Генерална дирекция на Европейската комисия (DG XVII) "Енергетиката о 

Европа", публикуван о Годишния преглед на енергетиката за 1993 година, юни 
1994), както и данните за различните енергийни подотрасли. Добре би било да 
бъде приложено и кратко описание, о което да е щрихирано настоящето 
състояние на енергетиката, в това число и организацията на отрасъла. 

Оrразяоат ли сегашните цени съответните разходи в енергетиката? (Моля 

направете обзор на основните цени на енергията и ги съпоставете със 
съответните разходи за тях). Как се развива процесът на приватизация в този 
отрасъл и какви са перспективите? Задоволителна ли е организацията за 
набиране на статистически данни от областта на енергетиката, за да бъде тя в 
състояние да отговори на изискванията на ЕС за редовно изготвяне на 

_ обстойни доклади за състоянието на различните енергийни подотрасли? 

- българска енергетика 

Българският енергиен сектор има важна роля и из11ъл11я(ы комплекс11и фу11кции в 
цялостното икономическо развитие 11а страната. В tiero работят около 2 ¾ от трудоспособ11ото 
населе11ие и се произвежда 15,6 ¾ от брутния вътреше11 продукт. Той има пряка връзка с 
всички промишлени отрасли, тра11с11орта, строителството, селското стопа11ство, услугите и 

обществения сектор и домакинствата. Сиrур1юто и оптимално развитие 11а е11ергий11ия 
комплекс гарантира нормално функцио11ира11е 11а всички производствени и обслужващи 
дейности в страната . Това развитие е сm,рзано а,с значителни и1шест~щии, голямо потребление 
11а първични енергийни източ11иt1,и и трудности в упраолението на сложна система 11а производ

стве11и, прерабоmател11и, преносни и снабдителни предприятия. Страната разполага с огра11и
че11и запаси 11а местни енергийни източници. Те включват главно 11искокачестое11и лип1итни m~г

лища с лоши екологични характеристики, трудни за добив чер11и m,глища (около 1 милиард то
на в Добруджанското находище) и неголям хидрое11ерrие11 поте11циал, най-ефектио11ите обек
ти от който са усооени. Поради топа е значителен делы на ш-юонпе енергийни източни1~и, с 
тенденции към уоеличение през следващите периоди. През 1995 г. делы 11а местните енер
гий11и източниt~,и о общия баланс на горивата и енергията на страната е 29 ¾, с 11езначител110 
намаление 11а етапи годи11а 2000 (24,7%) и година 2010 (22,8¾) и по-голямо 11амале11ие през "' 
2020 (1 б,4 ¾ ), когато някои от нашите rn,глищ11и находища ще бьдат изчерпани. 

(3 общия rориоен бала11с на страната през 1995 г. различните видове горива са 
предстаоени както следоа: 

лл,рди юриоа 37¾ 
26 о/о 

1 ¾. 

теч, 1и юрива 

природе11 газ 

ядре11и горива 

1 5 о/о 
22 о/о 

ниският хидрое11ергие11 гюте,щиал и изrюлзува11ето на ш,зоб,ювясми изrочници с1 rюл 

Доминиращо мясrо в 61,лгарск.1та енергетика заема електропроизвод01юто. 
Може да се приеме, че структурата на произuодсшените мощности в страната е 

благоприятна. Топло електрическите цеюрми представляват 53 ¾ от мощност11ия баланс и 
осиrуряват 56 ¾ от производството на електроенерr·ия, ЛЕЦ "Козлодуй ' ' - 31 ¾ мощност и 40 ¾ 
електропроизоодстrю и оодно електрическите централи - о,отвсл ю 1 б ¾ и 4 ¾. 

Общото количество електроенергия, произведена u странJ.та през 1995 г., е 42 003 мл11 . 

кВтч. 
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Вносът на: електроенергия беше практически намален от 3 289 млрд. кВтч през 1992 г. до 
обмен между електроенергийните системи на съседните страни: Молдова, Украйна, Русия, 
Гърция и македония. 

По икономически причини беше намален делът на електрое11ергията, произведена от 
топлоелектрически централи, изгарящи вносни горива. 

Потреблението на природен газ за производство на електро- и топлинна енергия беше 
около 3800-4000.106 кубически метра. 

През последните две години производството на въглища в България беше 30-31 милиона 
тона, от които 84 о/о лигнитни въглища, 15 о/о кафяви въглища и само 1 о/о черни въглища и 
антрацити. Общото количество на въглищата, добити в страната през 1995 r. е 30 762 хиляди 
тона. 

Процентният дял на вносните въглища за електропроизводство изключител, ю от 
Националната електрическа компания (НЕК) е около 6 о/о. 

През 1995 r. топлофикационните компании са произвели 11 213 700 Гкал топлинна 
енергия, в това число 4 739 500 Гкал топлинна енергия от компании в системата на Комитета по 
енергетика, което е повече от 80 о/о от произведената топлинна енергия в цялата енергийна 
система. От общото количество произведена топлинна енергия 6 050 000 Гкал или 54 о/о са 
произведени по комбиниран метод. 

Повечето от компаниите в енергийния сектор са губещи, което се отразява върху собст
веното им развитие, върху държавния бюджет, както и върху електроснабдяването на населе
нието. Тези загуби се възстановяват главно от държавния бюджет (типични примери за това са 
подземните мини, производството на брикети и др.) и в някой случаи чрез просто кредитиране. 
Последното, обаче, причинява допълнителни трудности, особено като се вземе предвид, че 
цените на продуктите са далеч от покриване на производствените разходи и лихвите върху 

кредитите са изключително високи. При тези обстоятелства постоянно повишаващите се 
производствени разходи могат да бъдат компенсирани само посредством повишение на 
цените. Отрицателните последствия се влошават допълнително от факта, че енергийният сектор 
е национален кредитор и неговите основни длъжници са държавни компании. 

Българската енергетика е главно държавна собственост и следователно установената от 
дълго време традиция на държавна tымеса е все още в сила. Във всички подотрасли има дър
жавен монополист - НЕК в електроенергетиката и 11Булгаргаз11 в газовия отрасъл. Въгледобивът и 
топлофикацията се управляват от няколко компании 100 о/о държав11а собстве,юсr. 

Производството, преносът, разпределението и продажбата на електроенергия се 
осъществяват от Нациоttалttата електрическа компания. НЕК фу11кционира като 100 ¾ 
държавно акционерно дружестrю е ecrecтoett мо11опол. 

НЕК експлоатира през 1995 r. 1 О електропроизrюдстве11и клона и предприятия, 3 
и1шестицион11и клона и предприятия и 28 електроснабдителttи кло11а и предприятия. 

Общото количество електроенергия, произведе110 в НЕК през 1995 г . , е 37 443 млн . 
КВтч, което е повече от 88 о/о от общото количесrоо електроенергия, произоеде11а о Бмгария. 
Това количество е с 11,4 о/о попече n срао11е11ие с 1994 г. 

С цел намаляване tta произоодстuе11ите разходи централите изгарят местни въглища - 27 
743 хиляди тона през 1995 r. От тях около 70¾ горят местни нискокачествени въглища. По
голямата част от тях идват от най-голямото въглищно находище в страната - m,глищно 

находище 11МариL~а изток11 • Потреблението на вносни въглища n топло електрическите це, прам, 
е 1 027 хиляди тона през 1995 г. 

Вече 20 години Бьлrария е сред страните, които използуват атомнюа енергия . С обща 
и11сталира11а мощност 3760 МВт, ЛЕЦ 11

Козлодуй'' е 11ай-голямата електроцентрала в сr~аната. 
По uреме на досегашната си експлоатация тя е произоела поuече от 21 О х 1 О кВтч 

електроенергия. През 1995 r. ЛЕЦ "Козлодуй" произвежда 17 261 млн. кВтч. 
Водно електрическите цетрали и ПЛВЕЦ произuеждат 2 507 мл11 . кВтч при 2428 М[Зт 

инсталирана мощност. 

Теоретически хидрое11ергий11ият поте1щиал се оценяоа на 26,4 млрд. кВтч. От тях 15 
млрд. кВтч (56,8 о/о) са тех11ически използваеми, включително водните комплекси по р . Дунав. 
Оползотвореният досега поте11циал е около 30 о/о и при благоприятни условия може да осиrури 
максимал110 произоодстuо 4,5 млрд. кВтч. През послелните години пор,1Ди Д1,митс r1сриоли 
сухо ореме той беше 11амале11 11а около 1,5 млрд. к!Зтч 11а голи11а. Делы 11а хил1ю е11сргий1н1я 
поте1щиал в общия енергиен баланс е изразен гл.ш1ю в качсстuе1ю опюше11ие - произвежда се 
uьрхооа електрическа енергия, и в комплексното му използува11е за 1шrюява11е и 

uoдoet 1абдява11е. 
Електропроизводстuе11ите мощности, подсrа1щиите и електропре,юсната мрежа с раз

лични равнища на напрежение са обели11е11и в единна електроенсрrийна система (ЕЕС) 11а Ре
публика България. Посредством 750, 400, 220 и 11 О кВ електропроводи ПС на Бьлrария с 
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свързана с електроенерrийните системи на съседните страни: Турция, Сърбия, Гърция, 
Македония, Румъния, Молдова, Украйна и чрез последните три - с Русия. 

Общата дължина на 20 кВ преносни електропроводи средно напрежение е 65 000 км, от 
които 51 000 км са въздушни и 14 000 км - кабелни. 

Общата дължина на 0,4 кВ преносни електропроводи ниско напрежение е 76 000 км, от 
които 56 000 км са въздушни и 20 000 км - кабелни. 

Националният диспечерски център на НЕК помържа баланса между 
електропроизводството и потреблението. 

Основни партньори на НЕК в електроснабдителните дейности са топлофикацион11и 
централи в системата на МЕЕР. В процеса на топлопроизводство за нуждите на домакинствата 
и промишлените предприятия, те произвеждат и електрическа енергия, която се закупува от 

НЕК и разпределя чрез електроснабдителната система. Много от големите промишле11и 
потребители, които потребяват топлинна и електрическа енергия за производствения си 
процес, имат собствени термични или газови централи с комбинирано производство. 
Произведената в излишък електроенергия от тях се взема от НЕК. 13 частни водноелектрически 
централи на течащи води произвеждат електроенергия, която изцяло се поема от НЕК. 

Обемът на електроенергията, произведена от производители извън НЕК е 4,3 о/о в 
сравнение с енергията, произведена от НЕК. Тази електроенергия се закупува от НЕК. Цените, 
на които НЕК закупува електроенергия и я продава на крайните потребители, се определят от 
Министерския съвет, като последните са фиксирани цени. Освен тооа, поради коtпрола върху 
преносната мрежа високо напрежение, осъществяван от НЕК, последната е само ш-юсител и 
износител на електроенергия. 

Производството, преносът, разпределението и продажбата на топлинна енергия се 
осъществяват от 22 топлофикационни дружества, образувани на регионален принцип. Има 6 
дружества с ограничена отговорност и 15 акционерни дружества, всичките 100 о/о държавна 
собственост и едно акционерно дружество 100о/о общинска собственост. Всъщност всички 
тези компании са естествени монополи в съответната област. Цените на топлинната енергия за 
домакинствата и административните сгради са установени (фиксирани) и се определят от 
Министерския съвет. 

През 1995 г. топлофикационните компании са произвели електроеttерrия в съчетание с 
принуден график за топлофикация - 1 794 100 хиляди кВТ'f, 4,3 о/о от общото произоодство в 
страната, включително 625 100 хиляди кВтч, които с.:1 от компаниите о системата на МНР. 

Електроенергията от топлофикационните дружества се произвежда от различни горива: 1 254 
400 хил. кВтч - 70% от мазут и газ, 515 000 хиляди кВтч - 28,7% от местни и в1юс11и въглища и 
14 700 хиляди кВтч - 1,3 о/о само от мазут. 

Кьм пре11осната мрежа на топлофикация "София" са включени 334 094 домоое на rраж
да11и за отопление и топла вода, които с приравнените апартаменти {со1~иални и администра
тивни сгради, прирав11е11и към площ от 70 м2) стават 494 571 домове. 950 000 жители в 
столицата имат централизира110 парно отопление. В t~лата страна 557 851 домове с повече от 
1 550 000 жители - 18,2 о/о от населението - имат це~прализира1 ю пар110 отопле11ие. С при
равнените апартаменти общият брой 11а 1~е11трализира 1 ю топлос11.1бде11ите домове е 789 385. 

В Стратегията за развитие на енергетиката до 201 О r. се предоижда до края на периода 
броят на гражданите с централизирано топлоснабдяване да стане 2000000 жители плюс 
1200000 жители с директно rазоснабдяоане. 

В Инвестиционната програма за енергетиката през периода 1996-1998 r. се предвиждат 
седем млрд. лева капитални и,шестиt~ии за топлофикацията . Тези и1шести1~ии ще бt,NH 
използuани главно за замяна на старите мощности в топлинните източници и амортизирани 

части от топлопреносните мрежи. 

Разглежда се началото на изграждане на първите етапи от паро-rазоои модули - rазоuи 

-турбини и котли утализатори, за комбинирано произоодство на електрическа и топлинн.1 
енергия в ТЕЦ "София" и ТЕЦ "София-изток", ОЦ "Лозооо '' в Бургас и [Ц "[3. Търново" в град 
Велико Тьрнооо. Изоършоа се проучв.1не за окончателно решение за топлинен източник за 

разоитие 11а системата за цеmрализирано топлоснабдяоане о rрм [Зарна - разшире11ие на ОЦ 
"Владислав Варненчик" с паро-rазоо модул или прод1,лжаванс на топлоо1.1бдя1ы11ето от lТЦ 
11Варна'1 на шюсни uьrлища след промяна на 2 -турбини от конленыцио11ни в порооп1смащи и 
разработо.111е 11а 11адземс11 трашитен топло111юоод с Д1,лжина по-юляма от 15 м. 

В1,rледобивы п 61,л~-ария е 100 о/о държаона собственост. 13 компании работят в1,в 
выледобиоа, от които 12 са акционерни дружества, а една е холдинr, като всичките имат един 
акционер - дьржаuата. Цените на въглищата и брикетите се определят от Мию1стсрския о,вет . 

Общото количество на добитите въглища в страната през 1995 r. е 30 762 хиляди тона, 
оключоащи 27 378 хиляди то11а липtитни m>rлища, 3 191 хиляди тона кафяви m,rлищii , 167 хиля 
ди тона черни оьrлища и 24 хиляди тона аmрацити. Добиuат се лигнитни вылища в някои райо
ни в Република България. Преобладаващата част се добиuа по открит метод. Единственият под-

J 
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земен добив на. . лигнитни въглища се осъщесrвява от мините на дружесrвата 'Ъисrрица11 и 
"Марбас". 

Единсrвеният въrледобивен източник е комплекс "Марица изток", t-ta който се падат 75 о/о 
от общото производсrво на въглища и 90% от производсrвото на лигнити. Като се има 
предвид, че въглищата от "Марица илок'' се използуват предимt-10 за производсrво на 
електроенергия (с изключение на въглищата за брикетиране) и че комплексът ще осrане 
основен илочник в енергийния сектор и в бьдеще, се отделя специално внимание на неговата 
сrабилизация и развитие в насrоящата сrратеrия. 

Общото годишно производсrво на брикети през 1995 r. е 889 хиляди тона. Единсrвеt-tият 
производител на брикети в България е брикетна фабрика "Гълъбово", която функционира като 
акционерно дружесrво 100 о/о държавна собсrвеносr е есrесrвен монопол в тази обласr. 

Вносът, преносът и разпределението на природен газ в България по ооювните газопро
води и техните разклонения се осъществява и контролира от държавния монопол - "Булrаргаз", 

който е акционерно дружесrво 100 о/о държавна собсrвеносr. Мрежата от тръбопроводи 
високо и свръхвисоко налягане е развита главно в рамките на газовата подсисrема. 

Вносът на природен газ се реализира изключително от бившия Съветски съюз и се 
транспортира в сrраната с тръбопровод. 

Общата дължина на основните преносни газопроводи с диаметър 1000 мм е 62 км, 
северният полукръг с диаметър 700 мм е 354 км, южният полукръг с диаметър 700 мм е 400 км, 
отклонението за Перник и Радомир с диаметър 500 мм е 56 км. 

Общата дължина на транзитния преносен газопровод за Турция с диаметър 1200 мм е 
256 км, за Македония с диаметър 500 мм е 65 км, за Гърция с диаметър 1000 мм е 70 км и с 
диаметър 700 мм е 121 км. 

"Булгаргаз11 експлоатира 9 компресорни сrанции с общо . 187 МВт, 155 
газоразпределителни сrанции и едно газохранилище - Чирен. Газохранилището Чирен има 
обща мощносr 1.1 о9 нормални кубически метра, активна мощносr 600.1 о7 нормални 
кубически метра и буферна мощност 400.1 о7 нормални кубически метра. 

Основният дял на потреблението на природен газ на вътреш,-шя пазар (над 70%) е за 
стопански нужди на химически, нефтопрерабоmателни и енергийни компании. "Булгарrаз" 
работи в две осttовни направления за гарантиране на потреб,-юсrите от природен газ: 
използуване на алтернативни илочници за доставки и разработоа11е на подземно ~ранилище за 
природен газ. 

Природният газ е енергиен илочник с редица екологич11и, икономически и 

технологически предимсrва в сравне11ие с другите енергийни ресурси. Посочването 11а 

приоритетите в областта 11а природния газ, както и същестuува11ето 11а добре развита 
газопреносна сисrема в сrра11ата определят ос, юоните цели 11а дейността 11а n)proucкo 

дружесruо "Булrаргаз" . 
Петролният отрасъл в България включва внос и преработка 11а суров нефт, разпределе

ние и продажба на петролни продукти, ш юс и износ на петролни продукти. Нефто
преработката се извършва главно от две компании 100% дьржао11а собсrое,юсr - "Нефтохим" 
(Бургас) и "Плама" (Плевен). Осrаналата часr от дейността u тази обласr се осъщесrвяоа от 
няколко фирми, о тооа число и часrни, но никоя от тях не е с доминиращо положение. 

- аатисrически данни 

Вариаш J - с ядрена енергия от ш юс 
BULGARIA: 

Summary Encrgy Balancc 

Mtoc 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Primary Prod uction 7.0 6.5 6.5 5.8 5.2 5.8 5.6 

Solids 6.7 6.2 6.2 5.6 4.9 5.6 5.4 

Oil 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 о.о 

Natural gas о.о о.о о .о о .о о.о о.о 0.1 

Hydro 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Heat 

Biornass 

1994 

5.4 

5.2 

о.о 

о.о 

0.1 
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Net lmport 27.9 28.2 28.0 

Solid 4.5 4.1 3.9 

Crude Oil 12.7 12.6 12.7 

Oil product 1.6 1.3 1.2 

Total Oil 14.2 13.8 13.9 

Natural gas 4.9 5.1 5.4 

Electricity 0.4 0.4 0.4 

Nuclear 3.8 4.8 4.4 

Biomass 

Gross Consumption 33.0 33.5 32.7 

Solid 11 .3 10.4 10.3 

Oil 12.5 12.5 12.2 

Natural gas 4.8 5.2 5.2 

Other 4.4 5.4 5.0 

Electricity Generation in ТWh 43.5 45.0 44.3 

Nuclear 12.4 16.0 14.6 

Hydro 2.5 2.6 2.7 

Thermal 28.5 26.4 27.1 

fuel lnputs for Thermal Power 11.7 11.0 10.9 
Gcncration 
Solid 7.9 6.9 6.9 

Oil 1.8 1.8 1.6 

Gas 2.0 2.2 2.4 

Heat 

Biornass 

Total final Energy Dcmand 21.3 21.0 20.9 

Solid 2.5 2.6 2.6 

Oil 6.6 6.9 7.0 

Gas 3.0 2.1 2.1 

Electricity 3.3 3.4 3.4 

Heat 5.9 6.0 5.8 

Biornass 

Вариаш 1 - с ядрена енергия от шJ_о_с 

BULGARIA: 

lndicators 

Populatioп (Million) 

GOP (lпdex 1985 = 100) 

1987 

8.97 

1988 1989 

8.98 8.99 

22.8 18.1 15.4 18.4 18.6 

3.6 2.9 2.3 2.7 2.3 

8.0 4.5 2.3 5.8 7.1 

1.0 1.9 2.9 1.5 0.9 

9.0 6.4 5.2 7.3 7.9 

5.4 4.5 4.1 3.8 3.7 

0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 

4.3 4.0 3.6 4.5 4.5 

29.6 23 .5 21.3 23.3 22.4 

9.5 7.8 7.7 8.3 7.8 

9.9 6.7 5.3 6.4 5.9 

5.4 4.6 4.1 3.8 3.8 

4.8 4.4 4.2 4.8 4.9 

42.1 38.9 35.6 37.9 38.2 

14.7 13.2 11.6 13.9 15.З 

1.9 2.4 2.1 1.9 1.5 

25.6 23.3 22.0 22.1 21.3 

10.8 9.0 8.4 8.5 7.9 

6.8 5.8 5.7 6.1 5.6 

1.4 0.8 0.8 0.8 0.8 

2.6 2.4 2.0 1.7 1.5 

18.5 13.5 11.0 10.7 10.6 

2.3 1.6 1.6 1.6 1.5 

5.6 3.4 2.8 3.1 3.1 

2.3 1.7 1.4 1.0 1.2 

3.2 2.7 2.3 2.3 2.3 

5.1 4.2 3.0 2.8 2.6 

1990 1991 1992 1993 1994 

8.67 8.60 8.48 8.46 8.43 
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Primary Consumption/GDP 
(toe/MECU) 
Primary Consumption/Capita 3.68 3.73 3.63 3.42 2.73 2.51 2.76 2.65 
(toe/inhabltant) 
Electricity Generated/Capita 4846 5015 4931 4861 4528 4197 4480 4530 
(kWh/i nhabltant) 

Net lmport/Consumption ( о/о ) 84.6 84.2 85.8 77.1 76.9 72.З 78.8 83.3 

Вариаш 1 - с ядрена енергия от внос 

BULGARIA: 

Energy Balance 

Mtoe 2000 2005 2010 2015 2020 

Primary Production 6.0 6.3 6.9 6.0 6.2 

Solids 5.7 5.9 6.5 5.5 · 5.8 

Oil 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Natural gas о.о о.о о.о 0.1 0.1 

Hydro 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 

Heat 

Вiomass 

Nct lmport 18.6 21.4 24.1 28.0 32.2 

Solid 2.2 2.3 2.9 3.3 3.2 

Crude Oil 5.0 6.2 7.5 9.3 10.4 

Oil product 1.6 2.1 2.5 3.2 4.8 

Total Oil 6.6 8.2 10.0 12.4 15.3 

Natural gas 3.9 4.7 5.3 6.8 7.4 

Electricity о.о 0.1 о.о о.о о .о 

Nuclear 5.9 6.2 5.8 5.5 6.3 

Biomass 

Gross Consumption 18.5 21.2 24.9 28.2 31.8 

Solid 7.9 8.2 9.4 8.8 9.0 

Oil 6.7 8.3 10.2 12.6 15.4 

Natural gas 3.9 4.7 5.4 6.8 7.4 

Other 6.1 6.5 6.1 5.8 6.6 

Elcctricity Gcncratio11 i11 1Wh 41 .3 44 .0 46.7 49 .1 50.6 

Nuclear 19.5 20.6 19.3 18.З 20.9 

Нуdго 2.6 2.8 3.2 3.4 3.0 

Гhermal 19.2 20.6 24.2 27.4 26.7 

Fucl lnputs for Thcrmal Powcr 9.5 10.0 12.2 12.4 12.9 
Gcncration 
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Solid 5.7 5.7 6.7 5.9 5.8 

Oil 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 

Gas 2.6 2.9 3.9 4.7 5.1 

Heat 

Biomass 

Total Final Energy Demand 13.4 16.0 19.2 22.6 26.3 

Solid 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9 

Oil 4.3 5.7 7.5 9.5 11.9 

Gas 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 

Electricity 2.9 3.1 3.3 3.5 3.6 

Heat 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 

Biomass 

Вариаш 2 - с производство на ядрена енергия в страната 

BULGARIA: 

Summary Energy Balance 

Mtoe 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Primary Production 10.9 11.З 10.9 10.2 9.2 9.4 10.1 10.0 

Solids 6.7 6.2 6.2 5.6 4.9 5.6 5.4 5.2 

Oil 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 о.о о.о 

Natural gas о.о о.о о.о о.о о.о о.о 0.1 о.о 

Nuclear 3.8 4.8 4.4 4.3 4.0 3.6 4.5 4.5 

Hydro 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 

Heat 

13iomass 

Nct lmport 24.1 23.4 23.6 18.5 14.1 11.8 13.9 14 .1 

Solid 4.5 4.1 3.9 3.6 2.9 2.3 2.7 2.3 

Crude Oil 12.7 12.6 12.7 8.0 4.5 2.3 5.8 7.1 

Oil product 1.6 1.3 1.2 1.0 1.9 2.9 1.5 0.9 

Total Oil 14 .2 13.8 13.9 9.0 6.4 5.2 7.3 7.9 

Natural gas 4.9 5.1 5.4 5.4 4.5 4.1 3.8 3.7 

Electricity 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 

13iomass 

Gross Consumptio11 33.0 33.5 32.7 29.6 23.5 21.3 23.3 22.4 

Solid 11.3 10.4 10.3 9.5 7.8 7.7 8.3 7.8 

Oil 12.5 12.5 12.2 9.9 6.7 5.3 6.4 5.9 

Natural gas 4.8 5.2 5.2 5.4 4.6 4.1 3.8 3.8 

Other 4.4 5.4 5.0 4.8 4.4 4.2 4.8 4.9 

Elcctricity Gcncration i11 lWh 43.5 45.0 44.3 42 .1 38.9 35.6 37.9 38.2 

Nuclear 12.4 16.0 14.6 14.7 13.2 11 .6 13.9 15.3 

Hydro 2.5 2.6 2.7 1.9 2.4 2.1 1.9 1.5 



Thermal 

Fuel lnputs for Thermal Power 
Generation 
Solid 

Oil 

Gas 

Heat 

Biomass 

Total Final Energy Demand 

Solid 

Oil 

Gas 

Electricity 

Heat 

Biomass 

Вариаш 2 - с производсmо на 
ядрена енергия в сrраната 

BULGARIA: 
lndicators 

Population (Million) 

GDP (lndex 1985 = 100) 

Prirnary Consurnption/GDP 
(toe/MECU) 
Prirnary Consurnption/Capita 
(toe/inhaЬitant) 

Electricity Generated/Capita 
(kWh/inhabltant) 

Net lrnport/Consшnption ( о/о ) 

28.5 

11.7 

7.9 

1.8 

2.0 

21.3 

2.5 

6.6 

3.0 

3.3 

5.9 

1987 

8.97 

3.68 

4846 

73.0 

8 

26.4 27.1 

11.0 10.9 

6.9 6.9 

1.8 1.6 

2.2 2.4 

21.0 20.9 

2.6 2.6 

6.9 7.0 

2.1 2.1 

З.4 3.4 

6.0 5.8 

1988 1989 

8.98 8.99 

3.73 3.63 

5015 4931 

69.8 72.2 

Вариант 2 - с щюиз1юда1ю на ядрена енергия в ораната 

BULGARIA: 

Encrgy Balancc 

Mtoc 2000 2005 2010 

Primary Production 11.9 12.5 12.7 

Solids 5.7 5.9 6.5 

Oil 0.1 0.1 0.1 

25.6 23.3 22 .0 22.1 21.3 

10.8 9.0 8.4 8.5 7.9 

6.8 5.8 5.7 6.1 5.6 

1.4 0.8 0.8 0.8 0.8 

2.6 2.4 2.0 1.7 1.5 

18.5 13.5 11.0 10.7 10.6 

2.3 1.6 1.6 1.6 1.5 

5.6 3.4 2.8 3.1 3.1 

2.3 1.7 1.4 1.0 1.2 

3.2 2.7 2.3 2.3 2.3 

5.1 4.2 3.0 2.8 2.6 

1990 1991 1992 1993 1994 

8.67 8.60 8.48 8.46 8.43 

3.42 2.73 2.51 2.76 2.65 

4861 4528 4197 4480 4530 

62.5 59.8 55.5 59.6 63.0 

2015 2020 

11 .5 12.5 

5.5 5.8 

0.1 0.1 
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Natural gas ' о.о о.о о.о 0.1 0.1 

Nuclear 5.9 6.2 5.8 5.5 6.3 

Hydro 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 

Heat 

Biomass 

Net lmport 19.3 23.4 28.3 35.0 41.2 

Solid 2.2 2.3 2.9 3.3 3.2 

Crude Oil 5.0 6.2 7.5 9.3 10.4 

Oil product 1.6 2.1 2.5 3.2 4.8 

Total Oil 6.6 8.2 10.О 12.4 15.3 

Natural gas 3.9 4.7 5.3 6.8 7.4 

Electricity о.о 0.1 о.о о.о о.о 

Biomass 

Gross Consumption 18.5 21.2 24.9 28.2 31.8 

Solid 7.9 8.2 9.4 8.8 9.0 

Oil 6.7 8.3 10.2 12.6 15.4 

Natural gas 3.9 4.7 5.4 6.8 7.4 

Other 6.1 6.5 6.1 5.8 6.6 

Electricity Generation in ТWh 41.З 44 .0 46.7 49.1 50.6 

Nuclear 19.5 20.6 19.3 18.3 20.9 

Hydro 2.6 2.8 3.2 3.4 3.0 

Thermal 19.2 20.6 24.2 27.4 26.7 

Fuel lnputs for Thermal Power 9.5 10.0 12.2 12.4 12.9 
Generatioп 

Solid 5.7 5.7 6.7 5.9 5.8 

Oil 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 

Gas 2.6 2.9 3.9 4.7 5.1 

Heat 

Biomass 

Total Final Energy Demand 13.4 16.0 19.2 22.6 26.3 

Solid 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9 

Oil 4.3 5.7 7.5 9.5 11.9 

Gas 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 

[lectricity 2.9 3.1 3.3 3.5 3.6 

Heat 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 

Biomass 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Енергийният баланс е преgста8ен 8 gBa Варианта: 
/-Ви - с яgрена енергия посочена като Вносна, тъй като яgреното гориВо за работа на 
атомната централа е Вносно; 

11-ри - с яgрена енергия - местно произВоgстВо, 8 съот8етст8ие с приетият от ИКЕ l<ЪЛf 
ООН и от /ЕА към OECD - принцип за Воgене на енергиilна статистика . 
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2. При анализа на gанните за 1994 г. се устаноВяВа рязко нарастване на износа на петролни 
проgукти, В сравнение с npegugyщume гоgини. 

Организацията за набиране на статистически gанни В областта на енергетиката е 
заgоВолителна и сьотВетстВа на тази В ЕС. 

- обзор на осноВните цени на енергията и сьпостаВка със съотВетните разхоgи за 

тях: 

Цените на електрическата енергия, Въглищата и брикетите от местно 
произВоgстВо, топлинната енергия за битоВи нужgи и за някои ВеgомстВа - тези, които се 
изgържат с бюgжетни cpegcmBa, са значително nog ниВото на икономически обосноВаните 
разхоgи и на финансоВите изисквания на енергийната система. Тези цени, наречени 
фиксирани, се опреgелят от праВителстВото по специална метоgика, която не е 
gостатъчно gобре аgаптирана към услоВията на Висока инфлация. 

Тарифните цени на електрическата енергия са gебалансирани: тарифните цени за 
населението са по-ниски от тези за инgустрията. 

Цените на топлинната енергия на инgустрията и сферата на услугите се опреgелят 
от произ809ителите при спазване на опреgелена от праВителстВото граница на 
ВьзВрьщаемост. 

Цените на течните zopuBa се опреgелят периоgично - ежемесечно - по специална 

метоgика на пазарен принцип като тяхна база са слот-цените на течните zopuBa В 
Среgиземноморския регион. Пораgи метоgична особеност при опреgелянето на Валутния курс 
- не се използва gостиzнатия В края на месеца, а осреgнен за целия месец Валутен курс -
същестВуВа изВестно изоставане на цените от сьотВетните разхоgи. 

Цените на Вносните Въглища са пазарни • 

-цени - разхоgи 1995 z.: 

ЕgинстВено цените на лигнитните Въглища, произВежgани В мини "Марица-изток" АД, 
са наg ниВото на разхоgите съгласно официалните счетоВоgни отчети. 

При тоВа, трябВа ga се има npegBug, че пълните икономически разхоgи са по-Високи от 
счетоВоgно отчетените nopagu: нереално ниските амортизационни разхоgи, произтичащи 
от непреоценка на актиВите В услоВия на сВръхинфлация; неВключВане на бъgещи 

значителни пасиви на атомната центр.ма, сВързани с окончателно съхраняване на яgреното 
гориВо и изВежgане от експлоатация В пълните разхоgи за ел.енергия. 

В gолароВо изражение енергийните разхоgи и цени през 1995 г. имат слеgните 

параметри: 

• местни Въглища: 34.25 и 22.10 $/туг съответно среgен разхоg и среgна цена; 

• топлоенергия за населението : 24.32 и 12.06 $/Гкал съотВетно среgен разхоg и среgна 
цена; 

• ел.енергия : 2.3 и 2.1 и/кВтч съответно среgен разхоg и среgна цена при тарифна цена за 

населението 1.5 и/кВтч и тарифна цена за инgустрията 2.5 и/ кВтч; 

- разВитие на процеса на приВатизация и перспектиВи: 

МЕЕР (бивш Комитет по енергетика) осъществява приВатизацията В отр,1сьла 

съгласно приоритетите и критериите, утВърgени със Стр,1тегия з.1 преструктуриране и 

приВатизация 8 енергетиката през nepuoga 1994-1997 г. и Програлы з.1 прив.1тиз.1ция на 

gружествата В системата на МЕЕР з.1 nepuog.1 1994-1997 г. 
Пораgи общонационалното и стр,1тегическо шачение за страната н.1 обектите, 

с8ърз.111и с произ809ст801 пренос на ел. енергия, gобиВ и разпреgеление на Въглищ.11 за 
опреgелен nepuog не се пре98иж9а смяна на собстВеността В тези търговски gружестВа. 

В областта на атомната енергетика с Конституцията на Република България се 

устаноВяВа gържаВен монопол. 
Съгласно gейстВуВащия закон за мините и кариерите е неВъзможно този pog обекти 

ga бъgат преgостаВени за разработване на частни лиц,1. 
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Практически приВатизацията В отрасъл.а започна с поgотрасъл. 1Промишл.ена 
енергетика•• през 1994 г., а 90 настоящия момент 8 МЕЕР са сключени общо 9 сgел.ки, от 
които 4 за цели преgприятия и 5 за обособени обекти. 

Дружества от системата на МЕЕР, Включени 8 Списъка за приВатизация чрез 
инВестиционни боноВе: 

1. 1Ъ1ектроизграж9ане 11 
- ЕА,4, гр. Враца - 90 % ; 

2. 1'За809 за метални конструкции•• - ЕА,4, с. Ружници - 25%; 
З. •промишлена енергетика - Враца"- ЕА,4, гр. Враца - 90%; 
4. 'Топлоремонтстрой - София"- ЕА,4, София - 65%; 
5. •металик•• - ЕАД, гр. ТВърgица - 90%; 
6. ••промишлена енергетика - Варна"- ЕА,4, гр. Варна - 25%. 
АЕЦ 11Козло9уй11 е клон на НЕК-ЕА,4, гр. София. С факта на конституирането на НЕК-ЕАД 

като търговско gружестВо по Търговския закон - чрез преобразуВане на gържаВни 
преgприятия В еgнолични търгоВски gружестВа - собст8еността Върху яgрените 
съоръжения е апортирана от gържаВата В капитала на НЕК-ЕАД. Съгласно чл. 17а от Закона 
за преобразуВане и приВатизация на gържаВни и общински преgприятия при 
преобразуВаните gържаВни преgприятия В еgнолични търгоВски gружестВа с gържаВно 
имущестВо, имущестВото, преgостаВено за стопанисване и упраВление на тези 
преgприятия, с акта на преобразу8ането се преgостаВя 8 собстВеност на тези gружестВа. 

С Влизането 8 сила на Закона за концесиите, сыласно чл. 4 ал. 1 т. 1 О ВъВ Връзка с чл. 2 
от същия закон, яgрените съоръжения са обяВени за публична gържаВна собственост. 
Титуляр на праВото на собстВеност Върху тези обекти може ga бъgе само gържаВата. 
СлеgоВателно, cnopeg нас НЕК-АД ех lege загуби праВото на собст8еност Върху яgрените 
съоръжения и към преgстоящия момент е титуляр на особено праВо на ползване Върху тези 
съоръжения, съгласно пар. 3 ал. 1 от Закона за концесиите. 

2. Моля предоставете на Европейската комисия информация за вашата 
енергийна сrратегия _(енергийна политика, икономия на енергия, политиката о 
отделните подотрасли), както и за енергийното законодатслсщо у оас. Ако е 
възможно, следоа да бъдат приложени и официалните доклади и съответните 
законодателни актоое, отнасящи се до праоителствената политика о 

енергийния отрасъл. Съвсем кратко резюме на оьпросните доклади и 

нормативни актове би било прието с благодарност. 

Какоа е общата оценка за тяхната съвместимост с енергийните стратегии и 
законодателства в ЕС? 

През 1995 г. праоителстuото р,вработи и предстаuи ш парламе111а за обо,жда11е 
програмен документ, озаглаоен "Стратегия за разuитие на енергетиката в Република България за 
периода от 1995 - 201 О г. и в перспектиоа до 2020 г.", в която са определени [~елите и начините 
за 00,щестояоа11ето им . Тя а,дьржа приоритетите на енергийната политика 11а страната и 
очертаоа основните тенденции за разоитието на сектора: намаляване и премахоане на 

държаоните дотации, уuеличаоане на ефектиu11осrrа, интегриране о рамките на международния 
енергиен пазар, отчитане на екологичните проблеми. Стратегията о,що така предвижда 
приемането на закони за енерr етиката и енергийната ефективност в о,отпстствие с при,щипите 
11а договора към Европейската енергийна харта и задьлженията на Република България с оглед 
на Еuропейските споразумения. На базата на тази програма са разработени краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни инвестиционни проекти и мерки, отразяващи в1,змож11остите за 

и11вестиции. 

13ж. Приложение 1. То даnа по-широка представа за е11ергий11ата стратегия. 

- енергийно законодаrелстnо и зако11и, имащи олюшенис ю)м енс1н-етиката 

През м.март 1996 rод. Комитеn,т по е11ерr·етика (сега МПР) представи на Сшета по 

законодателстоо към Министерство на правоа,дието проект на Закон за е11ергетиката а,глас110 

приетата програма за законодателна инициатиоа на пратпелстuото през настоящата година. 

Към законопроекта са приложени сьошетни мотиuи, обоснооаnа1ци приемането 11:i този з:~кон, 
които прилагаме. 
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Gпоред проекта на Закон за енергетиката държавната политика в обласпа на 
енергетиката ще се осъществява и провежда от държавен орган - Министерство на 

енергетиката или Комитет по енергетика. 

Държавното реrулиране на цените и нормативната политика в енергийния сектор са в 
компетенциите на Държавна комисия за енергийно държавно реrулиране. 

Концесии и лицензии ще се получават в съответствие със Закона за концесиите и Зако11а 
за енергетиката. Всяко българско или чуждестранно физиttеско или юридическо лице, 
регистрирано като търговец, може да поиска предоставяне на концесия или лицензия . 

Лицензии ще се дават за осъществяване на дейности в обласпа на енергетиката, изрично 
изброени в закона. 

Уредени са проблемите със правото на собственост на обекти, изградени въз основа на 
получена лицензия или концесия. 

При определени условия е предвидена възможност за енергий11ите организации да 
прекъсват доставката на енергия и природен газ за потребителите, както и въвеждане на 
ограничителен режим за ползване на енергия и природен газ. 

Проектозаконът предвижда възможност за съществуване на независими производители, 

които могат да бъдат всички физически и юридически лица, регистрирани като търговци . 
Посоченото по-горе касае и т.Б.а 

Същесrвуват няколко закона, свързващи чуждите инвестиции и настоящите разпоредби : 
Конституция на Република България (публикувана в Държавен вестник 2 от 56/ 

13.07.1991 г.) Правото на собственост се гарантира и защищава от този основен закон; 
обектите, които са изключителна държавна собственост се реrулират, както и възможността за 
създаване на държавен монопол върху изпълнението на някои дейности, включително 
използването на атомна енергия; свободната стопанска инициатива е създадена и гарантира 
равни правни условия за стопанска дейност на български и чужди физически и юридически 
лица; съществува забрана за придобиване на право на собственост върху земята. 

Конституцията на Република България (член 19), както и закона за стопанска дейност на 
чужди лица и закона за защита на чуждите инвестиции предоставят достатъчна гаранция за 

защита на чужди инвестиции като в тях е записано, че отнемането на собствеността на чуждите 
лица е разрешено само в случай на "изключително важни нужди t-ta държавата, които не могат 
да бъдат удовлеmореt-tи по друг начин". Допълнителните гараtщии за t-tеобходимите 
ограничения върху експроприацията са осиrурени от факта, че експроприацията може да бъде 
извършена само на оснооата на зако11а. 

Ноооприетият закон за ко1щеси~.пе (публикуван в Държаве11 вест11ик 92/17 .10.1995 г . ) 
съдържа условия u съответствие с това изисква11е на Договора ю,м енергю-,н.па харта . Спорел 

този закон ко11цесията е предоставянето на определено право 11..1 полз&111с tы обеюи, 
собственост на държавата, както и издаването на разрешително за изm,ршuането 11а дейноаи, 
за които дьржавния монопол е бил определен със закон (глаоа 2(1 )). 

Целите на енергийния комплекс, подчи11е11и 11а ко1щесиите, давани пр,, услооията и реда 

11а гореспоменатия закон, са следните: 

1. подземни ресурси (глава 4 (1) стр.1) 
2. ооди с национал110 значение (глава 4 (1) стр.7) 
3. ел. централи за обществени нужди с повече от 50 МВт мощноа, преносните и 
разпределителните кабелни мрежи, основ11ите тръбопроводи и канали и техните съответни 
връзки за пре11ос на енергийните ресурси и продуюи (глава 4 (1) стр . 8). 
4. атомните инсталации (rлaua 4 (1) стр . 1 О) . 

Според глава 5, стр. 1 ко11цесиите могат и са отпускани за "пренос на енергийни ресурси 
и продукти по тръбопроводите, както и за тяхното съхра11е11ие11 • 

Член 2 (2) определя реда на получава11ите ко11цесии, каюо следва: 
1. решение за отпускане на концесия се приема от Министерския а,вет; 
2. провежда се търг за определяне на ко11цесионера; 
3. подпиша се концесионен договор. 

Концесията се отпуска за период от 35 години от момента на влизане в сила 11а 

договора, като периода може да бьде ульлже11 до 50 години а,с а,rласието на лве,с 
договарящи се стра11и и и11ститу1~ията, която с uзела решението за оПJусканс 1ia ко1щесияы 
(глава 3 (1) (2)). 

Учаани1~ите в търга могат да бьдат бьлrарски или чужди физически или юридически 
лица, регистрирани като търговци (член 9). Редът и условията за местни и чужди лица са а)щитс . 

Законът съдържа гаранции за обществена гласност и прозрач11ост на провежда11итс 
търгове. 

Държавата запазва всички права rл,рху обекта 11а ко, щесията с изключение 11а тези права 
яс110 отразени или отбеляза11и в ко11цесио1111ия договор (глава 21 (1 )). 
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. . Когато един концесионен договор се прекрати концесионерът получава право на 
обезщетение за извършеното подобрение (глава 21 (3)). 

Едно преждевременно прекратяване на договора се осъществява, когато съществува 
едно непрекъсната нарастваща заплаха за националната сигурност и държавната отбрана, за 
околната среда, за териториите, защитени от закон, както и за обществения ред (глава 22 (1 )). 
Когато прекратяването на договора е предизвикано от неправомерно поведение от страна на 
концесионера, не се изплащат никакви обезщетения. 

Алинея 2 от предшествуващите и окончателните разпоредби анулира алинея 5, алинея 3, 
стр. 4 от закона за стопанската дейност на чуждестранните лица и защита на чуждестранните 
инвестиции (Държавен вестник 8/1992), закон управляващ необходимостта от разрешителни за 
11 проучване, експлоатиране и извличане на природни ресурси от териториалните [ЮДИ и 
континенталния шелф или изключителните икономи\1ески зони.._ 

Според действуващото законодателство (виж член 1 от допълнението и член 1 (2) от 
указа на Министерския съвет Но. 112/93, който определя основните функции на Комитета по 
енергетика). Комитетът по енергетика е орган, подчинен на Министерския съвет, който 
провежда държавната политика в областта на енергетиката, включително във въгледобива, 
вноса, износа, и разпределението на природен газ, производството на електроенергия, 

преноса и разпределението на електроенергия, както и контрола върху нейното ефективно 
използване. Комитетът по енергетика издава, изменя и отменя лицензи за българските и 
чуждестранните юридически и физически лица за дейности, свързани с производството, 
преноса и разпределението на електроенергията, проучване и експлоатиране на въглищни 

залежи и разпределение на природен газ съгласно с действащото законодателство (член 2 (13)). 
За да изпълнява гореспоменатите задължения Комитетът по енергетика издава административни 

заповеди (пример АЗ Но. 1 от 20 януари 1995 г., определящ условията и ред за издаване на 
лицензи за дейности в областта на производство на електро и топлоенергия). 

Закон за стопанската дейност на чуждестранни лица и защита на чуждите инвестиции 

(публикуван в Държавен вестник 8/28.01.1992 г., с поправки 92 и 102/1995 г.). Този закон 
определя условията и реда за извършването на стопанска дейност от чуждестранни лица и 
защита на чуждестранните инвестиции. Като въвежда принципа на националното третиране, 

член 3 (1) на закона за стопанска дейност на чуждестранни лица и защита на чуждите 
инвестиции (даващ едно ясно изражение на члеtt 19 (2) на Конституцията на Република 
България) става по принцип о съоmетствие с изискванията на члеtt 1 О от Договора към 
Енергийната харта (ЕСТ). В допълнение, в член 7 (3) този зако11 въвежда принципа на първенство 
на международното споразумение; т.е. условията на договора tta Европейската енергийна 
харта за непосредствеttо приложими към българската праона практика и при всяко възникnа11с 
11а конфликт, свързан с 11ацио11алното законодателстпо, 11ацио11ал11ото споразумение ще има 
предимстоо . Клаузите, огр.шичаващи принципа за национално третира11е, са изuедени в 

съотоетен ред в закона. Член 8 от закона за стопанска дейност на чуждите ли11,а и защита на 
чуждите и,шестиции категорично определя, че нито една легална стопанска дейност или 

иноестиция не могат да бьдат засегнати от съотоетните правни ограничения . Тооа услоuие а,що 
така е приложимо към ишършоани дейности и праоа, придобиоани о съответстоие с праони 
разпоредби, предшестоуоащи този закон. Член 13 ("Прехвърляне на доход и обезщетения '1 от 
закона за стопанска дейност на чуждите лица и защита на чуждите и11оестиции не предвижда 

прехвърлянето на осички активи, отразени о член 14 (1) (a-g) от ЕСТ. 
Народното събрание 11а Република Бьлrария през 1995 r. прие оажен закон, чиято цел е 

да защити инвестициите о ценни книжа и да насърчи разоитието на капиталовия пазар - Закона 
за ценни книжа, фондови пазари и и,шестиционни компании (публикуuа11 в Д1,ржаое11 uестник 
No. 63/1995). Законът третира емисията на ценни книжа и дей11остта 11а фондовите пазари, 
и1юести11,ионните посредници и иноестиционните компании, както и д~,ржавния контрол в1,рху 

тези дейности. Услооията от този закон 11е са о противоречие с член 9 от договора ю,м 
Европейската енергийна харта . Но услооията не са определени за специален режим, засягащ 
чуждестранните лица и евентуалните акционери 11а българския фондоо пазар. Чуждестранните 
изпълнители могат да действат като иноестицион11и посредници и също ла uземат участие u 
и1шести1~ион11ите компании . 

Този закон определя и1шестицион11ите посредници като ли1~а и б.111ки, на които с било 
разрешено да емитират це1111и книжа или праоото ла изш,ршuат лруrи сделки с ценни книжа за 

тяхна или за чужда сметка (член 38). 
С последните промени от 1995 r. на постановление 56 за стопанските лей,юсти 

(публикувано в Държаоен вестник Но. 4/1989 r.) до голяма степен оразмеряващ ла , 11,ч ната 
система за местни и чуждестранни лица, съществуоащите даньч11и облекчения бяха отменени, 
а праоилата за да11ъч11а регистраt~ия на \1уждестран11и лица променена . Последните промени на 
закона за собственост и използване на земеделски земи (Аьржаое11 вестник Но . 54/1995) - член 
3, алинея 3 изключват като цяло оьзможността юридическите лиц.1 с чуждестра11110 участие да 
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притежават право на собственост върху земеделски земи, независимо от дела на 
чуждестранното участие. 

Търговски закон (публикуван в Държавен вестник Но. 48/1991) полага основата на 
организационните форми на търговската дейност. Законът отразява различни видове 
организации, предписва установяването на принципи оп-юс,-ю управленските структури и 

собственост. 
Закон за трансформация и приватизация на общински предприятия и държавни 

фирми (публикуван в Държавен вестник Но. 38/08.05.1992 г.). Законът регулира условията и 
реда за трансформация на държавните предприятия в еднолични търговски дружества и 
приватизация на държавни и общински предприятия. Всички юридически и физически лица 
могат да участват в приватизацията при равt-tи условия. 

По принцип през 1995 г. законодателстоото въведе различни ограничения върху 

дейността на чуждестранните лица в страната. Стимулиращи мерки, свързани със стопанските 
дейности на чуждестранни лица и защитата на чуждестранни инвестиции не са още възприети. 

Изключенията на националното третиране са о Закона за сrопанскитс дейносrи на 

чуждесrранни лица и защита на чуждесrранните инвесrиции - член 5 и в Консrитуцията на 
Република България - член 22. Според тези членове нито едно чуждестранно лице, нито чрез 
филиал, нито като едноличен търговец не могат да придобиват право на собственост върху 
земеделски земи и нито една компания с повече от 50 о/о чуждестранно участие не може да 
придобива право на собственост върху земеделски земи, освен в случай на законно 
наследство. Придобитата по този начин собственост ще бъде прехвърляна. Не са били 
направени промени за улесняване на неблагоприятния митнически режим ( както за местните 
така и за чуждестранните лица). 

Неблагоприятна насоченост на тези правни промени и липсата на tюрмално 
законодателство за приоритетно стимулиране на rолеми по размер и дълготрайни иt-шестиции 
са едни от основните причини за изключително малкия размер на чуждестранни инвестиции 

направени в страната през този период. 

След януари 1995 г. в Комитета по енергетика не са били създадеtiИ компании с 
чуждестранно участие . В края на 1994 r. седем смесени компаttии бяха създадени в системата 
на Комитета по енергетика с капитал възлизащ t1a 37,5 милиоttа щатски долара като общата 
стойност на чуждестраtнюто участие възлиза на 504,248 tJ_\атски долара - с едно средно 
\Jуждестраt-ню и,шестициошю участие от 1,4 о/о tta компания З. 
В тези компании участоат многобройни акционери с малко участие и разпределение tta 
акциите. Това са малки компании с изключение на Бьлгаро-руската и1шестиt~ио11на банка, 
която има друго поле на дейност, и о която акциите 11а Националната електрическа компания 

(НЕК) представляват само 5 о/о. 

З . Моля прсдостаостс тскстоостс на всички доrооори и коноснции. сключени с 

трети страни или с международни организации о областта на енергетиката. 

Какъо е вероятният срок за ратификацията на Договора за Енергийната харта? 

С Решение N 488 от 21.05.1996 год. на Министерски а,оет е одобрен Договора ю1м 
Европейската Е11ергийна Харта и Протокола за е11ергоефектишюст и сuързаните с нея 
природозащитни аспекти. Със а,щото реше11ие Министерски а,вет предлага на Народното 
събрание на ос~юоа11ие чл.85, ал.1,т . 8 от Конституt\ията 11а Република България да ратифиt~ира 
със закон договора и протокола. Очакоа се о рамките 11а 1996 г. Народното събра11ие да 
ратифи1~ира Енергийната харта. Дorouopa ю,м нея и Протокола за е11ергий11а ефектиш юст. 

LIST OF RELEVANT BILAТERAL INVESTMENT AGREEMENTS 
BElWEEN BULGARIA AND OTHER STAТES 

1. Conventioп between the Governrпent of the RepuЬlic of Bulgaria and tl1e Govcrпmcпt of 
Ukraiпe fШ rnutual stirnulatioп and protectioп of tl1e iпvest1пc11ts(ratified witl1 а law, acJoptcd 
Ьу the 36 National Assemuly Juпc 29, 1995 - DV, issuc 61/1995; iп force siпce Decc1пber 
10,1995) 
Puulished DV, No 4/1996. 

2. Conveпtioп betweeп the Government of the RepuЬlic of Bulgaria and the Governrnent of 
Greece for stirnulation and rnutшl protcction of the invcstrпeпts(ratificd with а lc1w, adoptcd 
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- Ьу the 37
th 

National AssemЬly, March 16, 1995 - DV, issue 28/1995; in force since April 29, 
1995). PuЬlished DV, No 102/1995. 

З. Convention between the RepuЫic of Bulgaria and the RepuЫic ~hHungary for mutual 
stimulation and protection(ratified with а law, adopted Ьу the 37 National AssernЬly March 
2, 1995 - DV, issue 24/1995; in force since September 7, 1995). PuЬlished DV, No 102/1995. 

4. Convention between the Covernment of the RepuЫic of Bulgaria and the Kingdom of 
Sweden fffi mutual stimulation and protection of the investments(ratified with а law, ado~fed 
Ьу the 37 National AssemЫy March 16, 1995 - DV, issue 28/1995; in force since April 1 , 
1995). PuЬlished DV, No 98/1995. 

5. Convention between the Covernment of the RepuЫic of Bulgaria and the Kingdom of 
Oenmark for mutuffi stimulation and protection of the investments(ratified with а law, 
adopted Ьу the 37 National AssemЬ\y March 16, 1995 - DV, issue 28/1995; in force since 
Мау 20, 1995). PuЬlished DV, No 98/1995. 

6. Convention between the Covernment of the RepuЫic of Bulgaria and the Covernment of 
Rumania for mutuihstimulation and protection of the investments(ratified with а law, 
adopted Ьу the 37 National AssemЫy March 2, 1995 - DV, issue 24/1995; in force since 
Мау 23, 1995). PuЬlished DV, No 98/1995. 

7. Convention between the Covernment of the RepuЬlic of Bulgaria and the Covernment of the 
Slovak RepuЫic for mutual stimulation and !lrotection of the investments(ratified with а law, 
adopted Ьу the National AssemЫy March 1 , 1995 - DV, issue 23/1995; in force since March 
9, 1995). PuЬlished DV, No 49/1995. 

8. Convention between the Covernment of the RepuЫic of Bulgaria and the Covernment о( the 
RepuЬlic of Poland for mutual stimulation and protection of the investments(ratified with а 
law, adopted Ьу the National AssemЫy March 2, 1995 - DV, issue 24/1995; in force since 
March 9, 1995). PuЬlished DV, No 49/1995. 

9. Convention between the Covernment о( the RepuЬlic of Bulgaria and the Covernrnent of the 
Peoples RepuЬlic of China related to mutual stimulation and protection of the 
investments(ratified with а law, adoptcd Ьу the National AssemЫy July 7, 1995 - DV, issue 
58/1995; in force since ~ugust 24, 1995). PuЬlist1cd DV, No 48/1995. 

1 О . Convention between the Covernment of the RepuЬlic of Bulgaria and the Uпited Statcs of 
America for mutual stimulation aw protection of the investmenl.s(ratificd with а la'A'dadopted 
Ьу the National AssemЫy April 1 , 1993 - DV, issue 30/1993; in force s i пce June 2 , 1995). 
PuЬlished DV, No 47/1995. 

11. Agreement between the RepuЬlic of Bulgaria and the Swiss Confederation for stimulation and 
mutual protection of the investments(ratified with а law, adopted Ьу the National AssemЫy 
October, 1993 - DV, issue 92/1993; in force since October 26, 1993). 
PuЬlished DV, No 47/1995. 

12. Conveпtion between the Covermnent of the RepuЬlic of Bulgaria and the Covernment of the 
RepuЬlic if Cyprus related to mutual stimulation and protection of the iпvestmenl.s(approved 
with Decision No 244 of the Colmcil of Ministers from 1987(поt publisl1ed), iп forcc siпce 
Мау 1988). 
PuЬlished DV, No 108/1993. 

13. Convention between the Covermneпt of the RepuЬlic of Bulgaria апd tt1e Covcrnmeпt of tt1e 
Kingdom the Netherlands for mutlJal stimulation and protectioп(ratified witl1 Oecrce No 2921 
of tl1e State Council of tt1e Peoplcs ReptJblic of Bulgari.1 Dcccrпt)cr 25, 1989 - DV, issuc 
101/1989; in force since М.1у 24, 1990). 
Pl1Ьlisl1ed DV, No 106/1993. 

14. Coпvention between the Peoples RepuЬlic of Bulgaria and the ltaliaп RepuЬlic relatcd to 
mutual stimulation and protection of the investmenl.s(ratified with Оесгес No 266 of the State 
Council of the Peoples RepuЬlic of Bulgaria Магсh 13, 1990 - DV, issш:~ 23/1990; in fогсе 
since Oecember 27, 1995). 
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PuЬlished DV, No 105/1993. 

15. Convention between the Government of the Peoples RepuЬlic of Bulgaria and the 
Government of the French RepuЬlic for mutual stimulation and protection of the 
investments(ratified with Decree No 55 of the State Council of t~ Peoples RepuЬlic of 
Bulgaria January 9, 1990 - DV, issue 5/1990; in force since Мау 1 , 1990). 
PuЬlished DV, No 104/1993. 

16. Convention between the Government of the RepuЫic of Bulgaria and the Government of the 
RepuЬlic of Finland for mutual stimulation and protection of the investments(ratified with 
Decree No 1922 of the State Council of the Peoples RepuЬlic of Bulgaria June 19, 1984 - DV, 
issue 50/1984; in force since July 16, 1985). 
PuЬlished DV, No 102/1993. 

17. Convention between the Government of the Peoples RepuЫic of Bulgaria and the RepuЬlic 
of Malta for mutual stimulation and protection of the investments(ratified with Decree No 
4313 of the State Council of the Peoples RepuЬlic of Bulgaria December 3, 1984 - DV, issue 
97/1984; in force since February 7, 1985). 
PuЬlished DV, No 101/1993. 

18. Convention betwe~n the Peoples RepuЬlic of Bulgaria and the Federal RepuЬlic of Germany 
for mutual stimulation and protection of the investments(ratified with Decree No 2024 of the 
State Council of the Peoples RepuЫic of Bulgaria June 16, 1986 - DV, issue 48/1986; in force 
since March 1 О, 1988). 
PuЬlished DV, No 100/1993. 

19. Convention between the Peoples RepuЫic of Bulgaria and the Belgian-Luxembourg 
Economic Uпion related to mutual stimulation and protection of the investments(ratified with 
Decree No 265 of the State Council of the Peoples RepuЬlic of Bulgaria March 13, 1990 -
DV, issue 23/1990; in force since Мау 29, 1991 ). 
PuЬlished DV, No 98/1993. . 

LIST OF BllA ТERAL AGREEMENTS, RELA ТЮ ТО ТНЕ ECONOMIC ACТIVIТIES OF ТНЕ FOREIGN 
PERSONS AND ТО FOREIGN INVESTMENTS 

1. Long term Program related to the basic principals of the further developmeпt of the 
economic collaboration between the Peoples RepuЬlic of Bul3aria and the RepuЬlic of 
Greece(ratified with Decree No 33 of the State Council the 3 r of February 1983 - DV, issue 
No 18/1983; in fогсе since June 26, 1982 
PuЬlished in DV, No 37/1983. 

2. Agreement for friendship, collaboratioп and good пe ighbourhood between the RepuЬlic of 
Bulgaria and Rumania(ratified with а law from 1992, - DV, No 41/1992; iп force since 
October 8, 1992) - Art. 7. 
PuЬlished in DV, No 37/1993. 

3. Agreement between the RepuЫic of Bulgaria and the Federal Republic of Gerrпany for 
friendship, collaboration and partnership lR Europe(ratified Ьу the National ЛssemЫy of tl1e 
RepuЫic of Bulgaria with а law on the 19 of February 1992 - DV, No 18/1992; in force since 
November S, 1992) - Art.11 . 
Published in DV, No 91/1993. 

4. Agreement for friendly relations апd collaboration between tl1e RepuЬlic of Bulgaria and the 
Czech and Slovak Federal Re[WЬlic(ratified Ьу the National Лssembly of the Republic of 
Bulgaria with а law on the 17 of June 1992 - DV, No 53/1992; in fогсе siпcc OctoLJcr б, 
1992) - Art. 8. 
PuЬlished iп DV, No 91/1993. 

5. Agreement for understanding, friendship and collaboration between the Republic of Bulgaria 
and the French RepuЫic(ratified Ьу the National Assembly of the RepuЬlic of Bulgaria with а 
law on the 21 of January 1993 - DV, No 8/1993; in force since October 14, 1993) - Лrt.7. 
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6. Agreement for friendly relations and collaboration between the RepuЬlic of Bulgaria and the 
RepuЬlic ffi Moldova(ratified Ьу the National AssemЬly of the RepuЬlic of Bulgaria with а law 
on the 18 of March 1993 - DV, No 25/1993; in force since November 26, 1993) - Art. 7. 
PuЬlished in DV, No 2/1994. 

7. Agreement for friendly relations and collaboration between the RepuЫic of Bulgaria and th 
Ukraine (ratified Ьу the National Assembly of the RepuЬlh~of Bulgaria with а law on the 17 
of March 1993 - DV, No 24/1993; in force since March 2 , 1994) - Art. 1 О. 
PuЬlished in DV, No 25/1994. 

8. Agreement for friendly relations and :mlaboration between the RepuЫic of Bulgaria and the 
RepuЫic of Btltarus {ratified Ьу the 36 National Assembly of the RepuЫic of Bulgaria with а 
law on the 16 of February 1994 - DV, No 18/1994; in force f or the RepuЬlic of Bulgaria 
since December 20, 1994) 
PuЫished in DV, No 17/1995. 

9. Agreement for friendship and collmoration between the Republic of Bulgaria and the 
RepuЫic of ltaly (ratif~1d Ьу the 36 National AssemЫy of the RepuЫic of Bl!'earia with а 
law adopted on the 1 of April 1993 - DV, No 30/1993; in force since July 21 , 1995) - Art. 
8. 
PuЬlished in DV, No 2/1994. 

1 О. Agreement for friendship and colla~ration between the RepuЫic of Bulgaria and the 
Кingdom of Spain (ratifffid Ьу the 36 National AssemЫy of the RepuЫic of Bulg~;p with а 
law adopted on the 29 of June 1994 - DV, No 55/1994; in force since October 5 , 1995) -
Art. 9. 
PuЫished in DV, No 97/1995. 

Списък на двустранни договори на България, които са конфиримирани от Министерския съвет 
и влизат в сила без необходимост от последваща ратификация или уmърждаване: 

1. Спогодба между Правителсmото на НРБ и правителството на СРРумышя за изграждане 
на електропровод 400 кВ на територията на Румъния от държашыта граница на СССР и 
СРР до държавната граница на СРР и НРБ, както и з.:1 използването на същия за пренос 
на електроенергия от СССР за НРБ.-28.03 . 1970 год. 

2. Спогодба между Праоителсmото на НРБ и правителстuото на СРРумъния за пренос на 
електрическа енергия от СССР в НРБ чрез СРР.-20.06.1975 год. 

3. Спогодба между Правителството на НРБ и прашпелството на СРРумъния за разши
ряване на сътрудничестоото и кооперирането по енергийни проблеми. -30.05.1980 rод. 

4. Спогодба между Праоителсmото на НРБ и правителсmото на СРРумы1ия за 
сътрудничество при изграждането и експлоатацията на съоръжения за пренос на 

електрическа енергия от СССР за НРБ и СРР.-23.07.1982 rод. 

5. Спогодба между Правителството на НРБ и правителстrюто на СССР за по-11атаn,ш1ю 
развитие на сътрудничеството по използването на атомната е11ерrия за мирни цели . -

27 .04.1967 год. 

6. Спогодба между Праоителството на НРБ и правителството на СССР за а,трудничество в 
строителстоото на газопровод и достаока на природен газ от СССР за НРБ.-22.05.1969 r. 

7. Спогодба между Правителството на НРБ и праоителството на СССР за а,трудничсспю в 
кооперирането на производстоото на оборудuа11с з.1 атомни слсктро~~сшрми . -
22.07 .1975 гад. 

8. Спогодба между Праuителството tta НРБ и правителството на СССР за сътрудничество в 
изграждането о НРБ третия етап наАЕЦ „Козлодуй"-0 1. 10 . 1981 rод . 

9. Спогодба между Правителството на НРБ и правителството tia СССР за сътрудничестоо о 
провеждането на проучвателните работи за нефт и газ 11а контине,пмния шелф на НРБ.-
22.06.1982 rод . 
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10. Спогодба между Правителовото на НРБ и правителовото на СССР за сътрудничеово в 
изграждането на атомна електроцентрала „Белене" в НРБ.-27.03.1984 rод. 

11. Спогодба между Правителовото на НРБ и правителовото на СССР за транзитиране през 
територията на НРБ на съветски природен газ за Турция и Гърция.-23.07.1986 rод. 

12. Спогодба между Правителовото на НРБ и правителовото на СССР за сътрудничеово 
при усвояването Ямбурското газово находище, ороителството на газопровода „Ямбурr
Западна граница на СССР" и свързаните с това дооавки на природен газ от СССР за 
НРБ.-19.03.1986 rод. 

Съгласно чл.З, т.З от Закона за таксите върху течните горива за фонд 
"Републиканска пътна мрежа'' и за Национален фонд за опазване на околната среда, 
производителите и вносителите на течни горива внасят такси върху мазута с 1 на сто сяра 
в размер 8 на сто върху цената на производителя, съответно върху митническата 

облагаема стойност, увеличена с дължимите мита и такси по вноса, които се внасят в 
Национален фонд за опазване на околната среда. 

Това на практика означава, че потребителите на мазут в енергетиката (преди всич
ко някои топлофикационни централи) утежняват разходите си като в частта и за горивата, 
които са около 70 на сто от пълните разходи за производство на топлинна енергия. 

Договорът за Енергийната харта е в Народното събрание _и вече е разглеждан от 
Енергийната комисия, Комисията по външните работи, Комисията по околната среда. 
Предстои разглеждането му в други комисии. Очаква се ратификацията да бъде 
направена до края на 1996 г. 

4. Бихте ли предсrаоили схема на организационната сrруюура на съответните 
всдомсrпа и ръководни органи о енергетиката, както и техните най-важни 

представители за делови и официални контакти? 

В момента се формира МЕЕР и негова орrаноrрама не може да представим. 

5. Възможно ли с да бъде предосrавена информация за фискалните мерки (ДДС, 
акцизи, данък върху замърсяването с СО2 при енергетичните произоодсrоа, 

други данъци и такси), прилагани спрямо продуктите на енергетиката? 

Благоприятствува ли системата използването tta меони енерrий11и илочници? Как ще се 
отрази по-нататъшното хармонизиране на данъчната политика в рамките на ЕС върху вашия 

енергиен баланс? 

1. Косвени данъци 

1. Даttък върху добавената оойноо (ЗМQ е приет през 1994 r. 

Обхват на дьнка: Сделки със ооката електрическа енергия, топли1111а енергия, въглища, 
брикети, осички течни горива, природен газ 

Ставка на данъка: до 30.06.1996 r. - 18 о/о; след 01.07.1996 r. - 22 о/о 

Да11ьч11а оснооа: стойността 11а сделката 

2. Акцизи 

Нормативен документ: Закон за аю~изите (ЗА е приет през 1994 r.) 

Обхват на налога: Сделки със ооки, включени в Тарифата за аю\изите към ЗЛ, u т.ч.: всички 
видоое бензин (с октаново число до 93 - 70 о/о; безоловен с окта,ю,ю число ло 93 - 60 о/о; с 
окта,юоо чесло над 93 - 11 О о/о; безоловен с окта11ово число над 93 - 100 о/о) ; гориво за 
дизелоои двигатели - 30 о/о. 

Даньчна основа : продажната цена на производител или митническа облагаема стой,юо, 
увеличена с дължимите мита и такси по вноса. 
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3: Такси върху течните горива ; 

Нормативен документ: Закон за таксите върху течните горива за фонд 11 Републиканска пътна 
мрежа" и за Национален фонд за опазване на околната среда (ЗТТГ е приет през 1996 r.); 

Обхват на налога: автомобилен бензин - 19 о/о, от които 14 о/о за фонд "Републиканска пътна 
мрежа" и 5 о/о за Национален фонд за опазване на околната среда; дизелово гориво - 15 о/о, от 
които 11 о/о за фонд 11Републиканска пътна мрежа" и 4 о/о за Национален фонд за опазване на 
околната среда; мазуr с над 1 о/о сяра - 8 о/о за Национален фонд за опазване на околната 
среда; 

Да1-tъчна основа: продажната цена на производител или митническата облагаема стойност, 
увеличена с дължимите мита и такси по внС?са. 

11. Преки данъци 

1. Данък върху печалбата 

Нормативен документ: Закон за данък върху печалбата (ЗДП е приет през м-ц 06.1996 r. и ще 
влезе в сила от 01.07.1996 r.) 

Обхват на данъка: печалби от сделки с всички стоки и услуги, в т.ч. електрическа енергия, 
топлинна енергия, въглища, брикети, всички течни горива, природен газ 

Ставка на данъка: до 30.06.1996 r. - 40 о/о в съответсвие с действащия Указ Но. 56; с.лед 
01.07.1996 r. - 36 о/о. 

Данъчна основа: облагаема печалба, образувана по реда на Указ Но. 56, респективно ЗДП 

2. Вноски за общинските съвети и за фонд "Мелиорация" 

Нормативен документ: Указ Но. 56 за стопанска дейност и Закон за данък върху печалбата 
(ЗДП), приет през м-ц 06.1996 r., който предстои да влезе в сила от 01.07.1996 r.; 

Обхват на вноските за 06. С и за фонд "Мелиорация": печалби от сделки с всички стоки и 
услуги, в т.ч. електрическа енергия, топлинна енергия, въглища, брикети, всички течни горива, 
природен газ; 

Стаr3ка 11а вноската за 06. С: до 30.06.1996 г. - 1 О о/о п а,отuествие с дейстоащия Указ Но. 56; 1 О 
о/о след 01 .07.1996 г. о о,отоестоие с приетият Закон за даньк ш,рху печалбата; 

Ставка на вноската за фонд "Мелиорация11 : до 30.06.1996 r. - 2 о/о в а,отоестпие с действащия 
Указ Но. 56; 2 о/о след 01.07.1996 г. в а,отоетствие с приетият Закон за Д.lньк вьрху печалбата. 

Данъчна основа: печалбата, установена като разлика между осичките приходи и разходи (без 
разходите за преките данъци) - в а,отоетствие с Указ Но . 56, респективно ЗДП 

6. Какои са вероятните и предnидими потребносrи от иноесrиции о различните 

подотрасли на енергетиката през периода до 2000-та година? 

Какои са средносрочните и дългосрочни иноесrиционни намерения о раз

личните подотрасли на енергетиката? Какьо тип финансиране се предвижда? 

- и,шестиционна политика 

Липсата на достатъчно инвестиционни средства има м1югост1ын1ю отрицателно 

въздейстоие. През 1995 г. правителството разработuа и 011ася в Парламента за обо,ждане 
програмен документ, озаглавен "Стратегия за развитие на енерrстикаы в Рспубликi\ Бt>лrария зi\ 
периода 1995-201 О г.", о а,оmетстоис с ос1юв11ите принципи на Договор.\ Ю>М [11ерrий11аы 
харта и по опюше11ие на Европейските споразумения . На ос,юоi\та на ызи програма са 

разработени краткосрочни, сред11осроч11и и дългосрочни и,шестL-щионни проекти и мерки, 
които разкриват оъзможностите за иноестиt~ии. 

Преходът към пазарно ориентира,~а икономика тясно заоиси от преструктурирането на 

икономическата заобикаляща среда о страната, тъй като то неизбежно се отразява върху 
е11ергетиката. Естествено е през този период на преход да се отбелязоi\т 11ови тс11де11ции, 
насочени към намаляоане потребле11ието на енергия. От ызи гледна точка енергийната 
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-ефективност ще стане важна икономическа характерисrика и фактор, водещ до повишаване 
на производителността на труда и конкуренция. Същевременно тя ще сrане сrимул за 

разработването на енергоспестяващи технологии, които впоследствие ще помогнат за 
смекчаване на екологичните проблеми. Оптималното и ефективно развитие на енергетиката 
трябва да се осъществи като се съблюдават някои основни приоритети, които са в сьошетствие 
както със съвременните световни тенденции, така и със специфичните характеристики на 
страната. Тези приоритети определят основната енергийна политика, препоръчана в 
стратегията, като се изразяват в: 

· Повишаване и стабилизиране на енергийната независимост на страната посредсrвом 
максимално и икономически конкурентно използуване на местни въглищни и хидра 

енергийни ресурси. Трябва да се отдели специално внимание 1ы комплекса "Марица 
изток", който в бъдеще ще остане енергиен източник с ключова важност, като се 
съблюдават всички изисквания за ефективност и опазване на околната среда. 

• Запазване на благоприятната структура на производствените мощности, за което е 
необходимо да се определи оптимално съчетание на различни видове първични и 
преработени енергийни ресурси - местни и вносни въглища, ядрена енергия, течни горива, 
природен газ и хидра енергиен потенциал. 

· Изпълнение на първия етап от значителна по обем, но с доказана ефективност програма 
за рехабилитация и модернизация, включваща електроцентралите в комплекса "Марица 
изток", ТЕЦ "Варна11, ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ 11Русе11, някои топлофикационни централи, АЕЦ 
"Козлодуй'' и водно електрическите централи от големите каскади. Основните предимства 
на рехабилитацията на споменатите производствени мощности се изразяват в: 

- експлоатационният период се продължава с поне 15 години и се отлагат значителни 
Иtiоестиции в ново строителство; 

- необходимите средства за рехабилитация и модернизация се оценяват tta 130-150 щ. 
долара t-ta кВт, които са около 1 О пъти по-малко от капиталните и1шеспщии в tюои обекти; 

- кратки срокове за изпълнение (от времето, необходимо за разширен ооюве11 ремот 
до 18 месеца най-много); 

увеличават се разполагаем.на мощ1юст, изrюлзуваемостта ~, гъвкавостта 11а 

рехабилитира11ото оборудване; 

- подобряват се технико-икономическите и екологич11ите параметри; 

- повишават се сигурността и безопасността 11а работата . 

Основните цели ще осъществят рехабилитационна програма, построяване 11а 
заместващи и 1-юви производстое11и мощности, развитие на електропреноо1ата мрежа и 

и1шестицио111 ia програма. 

Рехабилитаt~ионната програма е най-оаж11ият елемент от 11епосредстве11ите мерки, 
които трябва да бъдат пзети в периода 1996-2000 г. за стабилизир.ше 11а е11ергетиката . (3 

заоисимост от техническото а)стоя11ие и наличните средства част от оборудв.шето п големите 
топлоелектрически централи и оод1ю енергийните каскади ще б1)дат рехабилитира11и през 
периода 2001-2005 r., но ооюоната част от програмата трябоа да б1,ле изпълнена до 2000 г . 

Технически, икономически и финансови в1)проси, опыо~щи се до рехабилитацията на 
е11ергетиката, се разглеждат в проучванията 11а консултантските фирми "Gехтел" (САUД 
"ПауьрДже11 11 (Англия), 'Тилбьрт" (САЩ), ''Електроват" (Шuейt~ария), 'Усстинrхаус" (САЩ), [DF 
(Фра1щия) и др., както и от 11аши проектатски орга11иза1~ии и компашш. По-юлемите 

е11ергий11и обекти, които трябва да бьлат рехабилитирани, са: 

1. ТЕЦ "Марица изток 1", ТЕЦ "Марица изток 2", ТЕЦ "Марица изток З" 

В експлоатация са 2270 МВт (2485 в края tta 1995 r) инсталирани мощ11ости, от които 
поради изтичане на техническия ресурс 200 МВт трябва да бьдат изuеде11и от екс11лостщия да 
края на века и още 600 МВт през периода 2001-2005 г . 
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Необходимо е с -оглед повишаване на безопасносrrа и икономията, както и за 
а,образяване с изискванията за защита на околната среда 1470 МВт мощности да бъдат 
рехабилитирани. 

Инвестициите за рехабилитация и инсталиране на сероочистоащи а,оръжения на 1470 
МВт мощности възлизат на 138 млн. щ. долара за периода 1996-2000 и 147 млн. щ. долара за 
2001-2005 r. 

2. ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ "Варна", ТЕЦ "Русе" 

В експлоатация са 2290 МВт инсталирани мощности, от които 180 МВт за производство 
на топлина и електроенергия. 

Необходимо е с оглед повишаване t1a гьвкавосrrа и приспособяване за работа в 
подвърховата част на товаровия график, както и за а,блюдаване изискванията за защита на 
околната среда, повишаване на безопасносrrа и икономията да бъдат рехабилитирани 2290 
МВт инсталирани мощности, включително заместващи, поради изтичане ресурса на 3 турбини с 
обща мощност 645 МВт. 

Инвестициите за рехабилитация, разширение или подмяна на горивната база на 2305 
МВт мощности възлизат на 300 млн. щ. долара за периода 1996-2000 г. и 71 милиона щ. долара 
за 2001-2005 r. 

3. Водни електроцешрали 

2428 МВт инсталирана мощност се намират о експлоатация, от които 627 МВт помпеttо 
акумулиращи блокове. Въвеждането на допълнителни 432 МВт помпено акумулиращи 
мощности в експлоатация предстои през 1998 r. 

Инвестициите за рехабилитирането на около 1200 МВт tta каскадите "Белмекен", "Батак", 
"Въча" и 11Арда11 възлизат на 108 милиона щатски долара за периода 1996-2000 r. и 66 милиона 
щатски долара за 2001-2005 r. 

Инвестициите за завършването на изграждането на ПАВЕЦ 'Чаира" възлизат на 42 
милиоttа щатски долара за периода до 2000 r. 

След рехабилитацията 11а оодtюелектриttеските централи заедно с ПЛВЕЦ-а те ще 
осиrуряоат най-малко 2,7 ТВтч/ годишно върхооа електроенергия, от които около 1,2 ТВтч 
трансформирана електроенергия за базоо товар . 

4. АЕЦ "Козлодуй" 

Инсталираната мощност на АЕЦ е 3760 МВт. Проектният живот на блокове 1 и 2 изтича 
респектишю през 2004 и 2005 r. Выможностнте за тяхната експлоатация затки от о,стоянието 
на корпуса на реактора . Наблюденията и проучванията, които ще се изm,ршuат ще 
предоставят точен отговор на въпроса кога блокоuе 1 и 2 ще 61,дат око11чател110 изведени от 
експлоатация. Този проблем е изключително важен, защото той ще се отрази на условията, при 
които заместващата мощност ЛЕЦ "Белене" ще бъде изградена . 

Модернизирането на блокоое 5 и 6 е необходимо и тооа не се ocnopua от 
международните институции . Заедно с рехабилитаt\ията на блоковете трябва да бьде решен 
проблемы с преработването на радиоактив11ите отпады~и и а,храняоането 11а отработеното 
ядрено ropиuo . 

Необходимите инвестиции за подобряване на ядрената безопасност о о,отuестоие а,с 
световните ста11дарти, рехабилитацията, модернизацията и новите площадки кьм ЛЕЦ "Коз
лодуй" ще в1,злязат на 460 милио11а щатски долара до 2000 r. Рехабилитираните мощности ще 
бьдат експлоатирани о ооюrзната част 11а товарооия график с използуваемоа 6500-7000 часа . 

Изграждането tta заместоащи и нови мощности в бьдеще тряб1ы. да бьде оо,ществе,ю 
след извършване 11а ср,ш11ителе11 анализ с алтернатиш1и решения и доказ1ы11с 11.1 ефсктиu11осгrа 
и оьзможноаите за самофинансира11е на всеки един обект. (3 тези проучва, н1я трябва да б1,д.1т 
определе11и технологич11ите решения, изборы 11а ооюшюто оборулване, мощносrrа на 
блоковете и т.н. Това поражда необходимостта 11рез периодите 11рсдщссшащи изграждането 
да 61,дат предвидени необходимите средства за о,ошеmите тсх1 юлоги•1ш1 и финансови 
проучвания . Подобни пµоучоания през следващите години, т.е . u краткосрочния период да 
2000 r., трябва да бъдат изоьрше11и за следните обекти : 

• АЕЦ "Белене" - общо проучване обхващащо: 
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- оценка на съсrоянието на досrавеното оборудване и допълнителните инвесrиции, 
необходими за осиrуряване на експлоатацията му, следвайки изискванията за безопасносr; 

- нова оценка на изразходваните досега средсrва за проучвания и проектни работи, 
изграждане, монтиране, досrавка на оборудване, разходи за съхранеttие, експертни оценки и 
т.н.; 

- проучване на възможносrите за завършването на блок 1 или изграждането на нов блок; 

определяне на условията на изграждане на АЕЦ ''Белене'' в зависимосr от извеждането на 
блокове 1 и 2 на АЕЦ 11Козлодуй" от експлоатация и изграждане tы заместващи мощносrи в 
комплекса 11Марица илок", както и енергийното потребление в crpattaтa; 

- проучване на възможните начини и условия за финансиране на обекта. 

• Проучвания за избор на най-подходящите технологии и блокови мощносrи в 
комплекса 11Марица илок", обекти и условия на изграждане, необходими инвесrиции по етапи 
и обекти, финансови условия. 

• Проучване на възможносrите и целесъобразността за модерt-tизацията на ТЕЦ от 
сисrемата на централизираното топлоснабдяване и отоnлитеЛН\1Те централи посредством 
монтирането на газовотурбинни модули. Определянето на най-ефективните обекти, условията 
на изграждане, изборът на оборудване и инвесrиционната политика. 

• Проучвания за избор на най-подходящите технологии и блокови мощносrи в 
комплекса 11Марица илок11, мощности и условия на изграждане, необходими инвесrиции по 
етапи и обекти, финансови условия. 

• Проучоане на възможностите и целесъобразността за модернизацията на ТЕЦ от 
сисrемата на централизираното тоnлоеt-tабдяване и отоnлителшпе централи посредством 
монтирането на газовотурбинни модули. Определянето на най-ефектионите обекти, условията 
на изграждане, изборы tia оборудване и инвестицио11ната политика. 

Поради оmосително ниските капиталови инвестиции (950 долара 11а кВт/ч) и 
комплекс11ия характер на оползоmоряване (11апояuа11е и водоснабдяване), е целесъобразно 
през периода 2001-2005 r. да се изгради каскадата "Среден Искър'' с обща мощност 44 МВт и 
през периода 2006-201 О r. - каскадите "Сред11а Вьча" (120 МВт) и 'Торна Арда" (156 МВт). 
Изграждането на каскадата "Места" и на ооден комплекс на река Ду11ав се счита за 

необходимо след 2015 r. и затова вьпросите, засягащи тяхното изграждане, могат да бьдат 
ръзгледани на по-късен етап. 

Олюс,ю АЕЦ 11Беле11е" е доказ<1но, че 11е същеавуuа алтер,ытипа през периода след 2010 
r. Ако нейното изграждане е необходимо да сrане по тоuа време, е 11апьл110 u1,змож1tо 11000 
поколение реактори, отгоuарящи на стандартите за безопас,юа, поuише11а гъокавосr и 
мощносr в рамките на 600 МВт да бьдат използвани. 

Ако от гледна точка на съаоянието на корпуса на реакторите и изискоа11ията за 

безопас,юсr е необходимо блокове 1 и 2 11а АЕЦ 11Козлодуй'1 да бьд,п изведени от 
експлоатация около 2000 годи11а, като същите могат да бьдат Зi\месте11и u краткосрочен план от 
блок 1 11а 11Беле11е11 • ПорсtДи затруднения от режиме11 характер при uъвеждането 11а блок от 
1000 МВт в електроенергий11ата сиаема и необходимата оценка 11а а>сrоя11ието 11а 
досrаве,юто оборудване, предложеното проучва11е за АЕЦ 11Беле11е11 трябва да бьде извършено 
в кратки срокове. Заедно с вьзмож11остите за финансиране това проучване трябва да 
а11ализира възмож11осrите за из11ос 11а електрое11ергия за съседни стра11и. 

След 11езначител110 подобрение и рехабилитация електропре11ос11ата мрежа ще е в 
съсrояние през периода до 201 О г. да обслужва електропотребле11ието с около 55 милиард.1 
кВт/ч. 

Необходимите и11весrи1~ии за подобряване и рсхабилит.щия, както и за развитие на 
вырсш1юсисrем11ите uрьзки, възлизат на 50 милио11а щатски долара до 2000 г., 40 милио11а 
щатски долара за периода 2001-2005 г. и 11 О милиона щатски долара за период.1 2006-201 О г. 
Разходите за сm,рзоане на заместващите мощ,юаи и нооите генериращи мощ, юсrи Ю>М 

електропреносната мрежа са свьрза11и със съошет11ите обекти. Гореспоме11атите приоритети, 
съсrоянието на енергийния сектор и наличните е11ергий11и ресурси правят и11веаи1~ио1111ата 

програма 11апъл110 осъщесrоима. 
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. Разходите за извеждане на ядрените блокове от експлоатация се предвижда да бъдат 
финансирани от специално създаден и управляван за целта фонд. 

Анализът на предложената програма показва, че нейното осъществяване може да 
доведе до значително увеличаване на БВП (брутния вътрешен продукт) - почти 4 пъти при 
много незначително нарастване на потреблението на електроенергия - с около 40 о/о и с 
намаляване на енергоемкостта на БВП - с повече от 50 о/о. Абсолютната стойност на емисиите 
на замърсителите (например 502 ) е намаляла. 

Основните цели на стратегията за инвестиционни възможности са : 

Намаляване на енергоемкостта на брутния вътрешен продукт посредством ефективно 
производство, пренос, преобразуване и оползотворяване tы енергията от крайните 
потребители. 

· Оmимално оползотворяване на местните енергийни източници - въглища, водна енергия 
и възобновяеми източници с оглед постигане на максималната възможна енергийна 
независимост на страната. 

· Максимално оползотворяване на изградените досега мощности, включително ядрените 
мощности, удължаване на ресурса им и подобряване на техните технико-икономически и 
екологически параметри чрез навременно извършване на необходимите ремонrи, 
реконструкции и модернизации. 

· Развитие и подобряване на правната и нормативна база. 

· Формиране на енергийна пазарна политика, конrролирана от държавата посредством 
закони и нормативни актове, политика на ценообразуване и данъчна политика, 
rараtпираща постепенен преход към реални пазарни цени, самофинансиране на 
11,рrовските дружества в сектора и ограничаване на монополизма. 

· Привличане на чуждестранни кредити, инвестиции, общински и частеt1 капитал за 
модернизация и изграждане на нови енергийни мощности . 

· Преструктуриране на отрасъла посредством децентрализация, създаване на независими 

регионални структури с участието 11а общини, частни и,шеститори и и11диuидуал11и 
акционери и услооия за приватизация. 

- и11вестицио1111и намерения (програма) за периода 1996 - 201 О години (по обекти и 
дейности о мл11. щ. долари) 

1. Термич11и централи : 2898, в т. ч. за периода 1996 - 2000 r. : 967; 
2. Атомни електроцентрали: 1319, в т. ч. за периода 1996 - 2000 r. : 489; 
3. Водни електроцентрали : 509, в т. '1. за периода 1996 - 2000 r. : 108; 
4. Топлофикационни мощ11ости :396, в т. ч. за периода 1996 - 2000 r. : 172; 
5. Преносна и разпределителна d ма : 620, в т. ч. за периода 1996 - 2000 r. : 180; 
6. Въгледобив : 488, u т. ч. за периода 1996 - 2000 г. : 228; 
7. Топлопреносни газос11абдител1н1 мрежи: 133, о т. ч. за периода 1996 - 2000 r. : 44; 

ВСИЧКО ИНВЕGИЦИИ 6363, в т. ч. за периода 1996 - 2000 г. 2188 

Забележка: Нямаме да1111и за иноести1~ио1111и програми по газ и петрол, които сега се 
включват в рамките на МЕЕР 

- източ11ици за фи11а11сира11е на и1шестициите 

1. Основните източниt~и за осигуряване на фина11сира11ето се 11редвижда да б1,дат : 

* собстве11и източшщи - амортизационни отчисления , начислени о реалните им размери; 
остатъчна печалба на предприятията след данъчното облаrа11с 

За обезпечаване на тези източници е необходимо постигането на 11ормализ.щия на 
цените на електрическата енергия, местните оылища и топли1111ата снерr·ия, достигането 
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им икономически и финансово обосновано равнище, както и периодично 

ревалоризиране стойносrrа на активите и пасивите на предприятията 

*заеми от външни и местни финансово - кредитни институции - осигуреносrrа на този 
илочник е в пряка зависимост от възможностите за постигане финансирането на 
инвестиционната дейност от собствени илочници и създаването на атрактивност за 
инвестиране в енергийния отрасъл 

* бюджетно финансиране на инвестиции за повишаване на ядрената безопасност и за 
обекти от национално значение 

*средства, получени в резултат на данъчни преференции за определен период от време, 
предназначени за инвестиране в основните предприятия от енергетиката в периода на 

ниски енергийни цени и тежко финансово състояние на тези компании; 

*финансови помощи и кредити , отпуснати при облекчени условия от специални 
държавни фондове, предназначени да подпомагат преструюурирането и реконструкцията 
на индустриалното производство ( на пр. ДФРР) 

•приватизация, предоставяне на концесии; смесени предприятия. 

Б. Пазарите на енергия 

1. Би ли могло съобразяването с гореспоменатите правила и цели да доведе до 
някакви проблеми? Ако е ·така, кои от тях са особено тежки и no какви 
причини? Какви са реалните срокове за разрешаване на трудните проблеми? 

Тъй като cera се проучват чл. 30-37, 52-66, 85-93 от Договора за Европейската общност, 
Директива 94/22, Директива 90/377, Директива 76/491, Решения 77/190 и 81/833 за 
приложението на Директива 76/491, Директиви 90/547, ~1/296 и Решение 92/167, Директива на 
Съвета 78/660/ЕЕС нямаме още формирано становище за очакоаttите трудности, проблемите, 
които биха възникнали, и начините за решаването им. 

- По отношение на прозрачност на ценообразуването: съществуват методически и 
и11ституцио11ални проблеми: трябва да се рсщио11ализира и опрости съществуващата 
и11ституционал11а схема за предлагане, съгласуоа11е и приемане на енергийните 1~сни като се 

създаде независим регулаторен орган; прави се 11собходимото да се оьосде формула за 
аmоматич110 индексира11е на фиксираните енергийни цени. 

Реалните срокове за решаване на институt\ИО11алния проблем се лимитират от работата 
11а Парламента и приемането на закон за енергетиката . 

Реалните срокове за решс1ва11с на методич11ите проблеми се лимитират от 
изпьл11ителната оласт. Степента на готоо,юст е голяма : сьществуuс1т конкретни предложения за 
а,отпеп1и формули о МЕЕР. 

- СчетоВоgство за отgелните gейности във Вертикално интегрираната електрическа 
компания: не се води отделно счетооодстоо зс1 производстоо пренос и разпределение . Изготвя 

се единен консолидиран счетоооде11 баланс 11с1 компанията . 

Реалните срокоuе за решаване 11а този проблем се лимитирс1т от времето за подготовка 
на кuалифицира11 персонал о произuодствените и снабдител11и звс11а на компанията. 

- Субсиgии : сьществуоа субсидиране 11с1 подземния выледобив и топлофик.щионните 
дружества . 

- Монополи В енергийния сектор: На1~ио11м11ата електрическа компания ( 1-l[K-M ) с 
uертикал1ю интегриран мо11011ол с изключително пр.шо 11а пренос и рю11рсдслсш1с 11а 

електрическа е, 1ергия . 

- Планове относно монополите: по реше11ие на правителството е създаден екип в МПР, 
който подготвя програма за структур11а реформа на енергетиката , вкл. и за дезиmеr·рирс111е на 
НЕК-АД. Предпочетена е концепцията за еди11стое11ия купувач без право на дооъп на трета 
страна. Цялостната програма предстои да бьде доnьрше11а и предложс11а 11.1 правителството u 
близко бъдеще . 
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- Законоgателна обстановка по отношение на /РР : това са предимно централи с 
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и заводски централи. 
Произведената от тях енергия се изкупува на базата на договори с НЕК -АД , а цените се 
определят от МС. В проекта за закон за енергетиката са предвидени текстове, осигуряващи 
недискриминационно отношение към IPP . 

2. Каква е законодателната/нормативната рамка за същесrвуване на конкурен
ция в енергийния отрасъл? В кои енергийни подотрасли се предоставят субси
дии от държавата и в кои същесrвуват търговски бариери? Какви са тези ба
риери? Какви монополи о енергийния сектор същесrвуоат понастоящем nъо 
вашата страна (напр. монопол на рафинериите, монопол върху вноса и износа, 
изключителни или специални права за nроизоодсrоо, транспорт или разпреде

ление)? Какви са плановете ви относно тези монополи? Каква е законода
телната обсrановка по отношение на независимите производители на енергия? 

Нормативната рамка за конкуренция в енергийния отрасъл ще се обхване от новия 
закон за енергетиката, който е в процес на подготовка. 

- Въглеводород ни горива - с приетия Закон за концесиите (ДВ бр. 92 от 17.10.1995 г.) са 
създадени условия за недискриминационен подход и прозрачност относно добив, 
производство и транспорт на вьrлеводородните горива. 

- Прозрачност на ценообразуването и ценовата политика - с Постановление No 194 на 
Министерския съвет от 06.10.1995 г. е приета Методика за образуване на пределни цени на 
течните горива и природния газ. С тази методика се определя начина за формиране на цените. 
Съгласно параграф 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Методиката за образуnане 
на пределни цени на течните горива и природния газ Националната комисия по цените внася в 

Министерския съвет предложение за определяне на пределните цени и пределните n,рrовски 
надценки всеки месец, а съгласно параграф 2 Националната комисия по цените обнародва 
тези цени в средствата за масова информация. 

- Пренос на природен газ и електроенергия - има цялост11<1 информация за вноса и 
потреблението на природен газ в България. Възможностите за транзитиране 11а газ за трети 
страни са 10-12 млд. 11.куб.м . , а с изграждането на нови тра1шп11и газопроводи - до 20 
млд.11.куб .м. Няма закон за природния газ. 

Сьrлаою ПМС 69 от 1992 г. за създаването на Нiщио11алс11 фонд "Енергийни 
ресурси' ' ю>м Комитета по енергетика средствата по фонда се използват за фина, 1сово 
подпомагане на електропроизrюдствените, топлофикационните и иьrледобионите 
тьрrоuски дружества о системата на комитета в условията 11а фиксира11и продаж11и цени 
на енергията и енергийните ресурси. 

На практика, обаче поради някои изисквания произтичащи от договорни 
отношения с международни финансово-кредитни институции НЕК-ЛД , не получава 
производстоени субсидии, а същите се насочват Ю>М подотраслите производство на 
топлинна енергия и каменоm,глена промишле,юст. От 1995 r., о,ществуuащата в този оид 
практика е отразена в законите за дьржавния бюджет на Република Б1,лr<1рия, о)отоелю 
за 1995 и 1996 r. Ю>дето заделените от дьржавата средства за попьлоа11е на Н<1ционален 
фонд "Енергий11и ресурси" са определени като целеuи за добив 11а местни ш,глища и 
производство на топлинна енергия. 

Специфична особеност при субсидирането на производството на то11ли111~а 
енергия е, че о момента се субсидира производството на топлоенерrия за населе11ието, 
n,й като от септември 1994 r. топли1нtата е11ерrия предназначена з<1 произ1юдствс1ю 

потребле11ие се реализира по пределни цени 11а база п1)л11итс разхоN, за производсruо 
плюс 7% реmабил11ост. 

З . Какоа с политиката nи и какnи са планооете ои по отношение на борсите за 
електроенергия, нефт и газ, както и за мрежоnите nрьзки със съседни страни 
и/или региони? Какои са сега сьщестоуnащите и бъдещи пристанищни 
съоръжения за nнос/износ на енергия и енергийни продукти? Какъn с техният 
капацитет/пропускателна способност годишно? Можете ли да опишете 
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. ,, накратко правните, процедурни, технически и nриродозащитни рамки? Какъв . 

е средният срок за завършване на процедурите по даване на разрешителни за 

сrроеж на електроенергийни и газови инсталации/ мрежи и други съоръжения? 

По тези въпроси нямаме rотооносr за отговор. 

Проgукти, регулирани от ЕВропейската общност за Въглища и стомана 

1. Каква е позицията на вашето правителство относно Решение 3632/93? Можете 
ли да nредсrавите обзор на настоящите и бъдещите си планове за 
модернизация, рационализация и реконструкция на вьгледобивните и 
въглеnреработвателните предприятия (виж чл. 3.2 от въпросното Решение)? 
Има ли вашето правителство или предвижда ли да има помощна схема за 

намаляване на капацитетните мощносrи? Какво съдържа тази схема, каква е 
обосновката й в социален/регионален план и може ли тя да бъде считана за 
"развиваща се и постоянна програма за намаляване на производствените 

дейносrи" (вж. чл. 4 от Решението)? 

Стратегическа цел в областта на въгледобива е запазваве на сегашното относително 
участие на местните въглища при ефективвото им използване в общия горивно-енергиен 
баланс на страната. _ 

Развитието на местния въгледобив се предвижда да се извърши в два етапа: 
1 етап - стабилизиране на въгледобива до 2000 г. 
11 етап - развитие на въгледобива за периода 2000-201 О г. и в перспектива до 2020 г., с 

оглед задоволяване на нуждите от местни въглища за производство на електроенергия, 

топлоенергия, бита и индустрията. 
През I етап на стабилизиране на въгледобива до 2000 г. се предвижда: 
1. Достигане производството на въглища в края на века до 35 млtt. т. 
2. Извършване на производствено /продуктивно/ преструктуриране на въгледобива tta 

базата на заявените потребности от консуматорите и оценка ва ефективността tta отделttите 
дружества със сьоремеш,и пазарни критерии. 

Развитието на вьrледобивните дружества, които са свьрзаш, с производството t 1а ел. 
енергия, ще се определя от потребителите им и от икономическата ефективност 11а самите 
дружества. Оценката на останалите, извън схемата на електропроизводството вьгледобиони 
дружесruа се извьршва по разработената методика за тяхната ефект~ш,юсr. 

Прилагането на тази методика ще сrане след оценка на резултатите от предприетите 
мерки за оздравяване и вътрешно преструктуриране на дружествата (с цел 11амаляuа11е на 
разходите, числеността tta персонала и създаване на алтернitтиш~а заетост на осuободе11ата 
работна ръка), като неефективните рудници и учi!СТЫ\И ще бъдат закрити . 

Организационно-управленческото преструктуриране на оьrледобиоа ще се извьрши в 
коюекста на общата структурна реформа на енергетиката. 

3. Осиrуряване на необходимите инвестиции за: 
- вьзсrановяване и помьржане на изградените вьrледобивни мощности; 
- усвояване на ноои въrледобивни мощности в мини "Марица-изток", "Бобоu дол", "Черно 

море'' и "Маришки басейн". 

4. Определяне цени на вьrлищаы на база произuодстое11и разходи и международни 
це11и. 

5. Осиrуряване на необходимите субсидии за фина1ю1ра11е на подземните оъrледобив11и 
дружесrоа. 

6. Пре11асочоане 11а uьrлищата, добивани от Софийския басейн към ТЕЦ "Бобоu дол". 
7. Рехабилитация на брикетна фабрика в комплекса "Мар~Щi\-юток", с оглед 

подобряоа11е на екологичните покюатели 11а брикетите и произrюдсrве11аы дей11осr. 
8. Произоодсrоо на брикети и обогатени uьrлищit за З;\ДОволява11е на потребителското 

Thpce, ,е за битоои нужди. 
9. Прео1\енка ,ia амортиы1~ио1111ата политика по опюшс11ие 11а вылсдоби1111итс 

дружества, с оглед оси1уряuа11е средства за 11омьржа11е на действащите 11роизuодстuе11и 
мощ,юсrи . 

През 11 етап - развитие на въгледобива за периода 2001-201 О r. и u перспектива до 2020 
г., с оглед задоооляоане на ttуждите от местни въглища за производство на електроенерr·ия, за 

топлоенерrия, за бита и индусrрияы се предвижда: 
1. Добиване на енергийни въглища за осиrуряоане на 36-40 ¾ от електропроизводството 

о страната (над 40 млн . т/rод. след 2005 r.). 
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-. 2. Основният ,д.ял от производството на въглища се осиrурява -, от мините о "Марица

изток". Към 2005 r. добивът ще достигне до 35 млн.т. и ще се задържи до края на периода. Тооа 
осиrурява необходимите въглища за производство на 16 млрд. кВтч/rод., предвид разширяване 
мощностите на ТЕЦ в района и задоволяване производствените нужди на брикетна фабрика. 

3. Осиrуряване на необходимите количества местни въглища за производство на 3 млрд. 
кВтч/rод. от рехабилитираната ТЕЦ ''Бобов дол". 

4. Помържане ниво на производство, за целия период, от рудниците в Бобов дол в 
размер на 1850 хил. т/rод. 

5. Стабилизиране производството на рудниците в западномаришкия басейн за 
осиrуряоане необходимите въглища за рехабилитираната ТЕЦ "Марица 3" и "Аrробиохим". 

2. Какви са основните характеристики на държавната субсидия в отрасъла? 
Всички елементи на държавната субсидия ли са понастоящем съставна част от 
държавния бюджет? Планира ли се включването на държавната субсидия 
изцяло в държавния бюджет? 

През 1995г. с предоставените средства от Национален фонд "Енергийни ресурси" 
(2875 млн.лв.) е компенсирана 58 на сто от отчетената заrуба на субсидираните 
въгледобивни дружества. В по голямата си част това са бюджетни средства, които 
Министерството на финансите е превело по сметка на фонда и след съответно 
разпределение същите се насочват към въгледобивните дружества. 

Елементите на производствените субсидии са свързани, съобразно с реда за набиране на 
средствата, с източниците определени с ПМС 69 от 1992 г. Средствата по Национален фонд 
"Енергийни ресурси" се набират от подлежащия за внасяне в държавния бюджет данък върху 
.печалбата и дължимия дивидент от търговските дружества в системата на МЕЕР, субсидии от 
държавния бюджет, лихви, помощи и др. През 1995 г. 23 о/о от набраните суми във фонда са от 
източници непряко свързани с държавния бюджет. Спецификата на финансиране на 
търгооските дружества от отделните подотрасли на енергетиката е такова, че субсидиите 
предназначени за въгледобива почти изцяло (95,5 о/о) са от държавния бюджет. 

З. Що се отнася до антрацитните въглища, каква е позицията на вашето 

правителство относно създаването на ,,зона за свободна търговия с оьглищаи в 
съответствие с праоилата за конкуренция в ЕС и особено с правилата, 
отнасящи се до „вертикалните споразумения" (така например споразуменията 

с производителите на въглища и производителите на електричество)? 

Що се ошася до антрацитнше въглища, позиция на правителстоото опюсно а>здаването 

на "зона за свободна търговия с въглища" в съответствие с правилата за ко11куре1щия о [С. 

Всички т8ърgи горива (Реrулирани и нереrулирани от ЕОВС продукти) 

4. Може ли да се предостави информация за съществуващите понастоящем 
схеми на държавно субсидиране, както и относно плановете за постепенно 
намаляване на субсидията? 

Подлежат 11а субсидиране тьргооските дружестоа от выледобива, добиващи 
uьглища по подземен 11ачи11 . Търговските дружества, работещи по открит способ, 
11езаоисимо от фиксира11ите цени 11а uылищата, работят а,с значително по-малко 
разходи, което им позволява да се самоиздържат от собствените си приходи. 

Произuодстое11ите субсидии са предназначени за покриване на заrубата 11а 
n>ргоuските дружества, свързана с пряката им стопанска дейност на база на нормативи за 
крайна продукция и методика, упл>рдена от председателя на Комитст<1 по е11ерr·етик<1. 

Планираното 11амаляо<1не ,ы производствените субсидии е cm,p:Jat ю с Пf>ОГJЫмите 
з<1 преструктуриране 11а выледобива, п1,л11ата или частич11а ликвидация на 11.н-,-
1 tесфективните подземни мини, което е а>ществен слемст от правителствената политика 
и приетата от министерския а>вет Стр.негия за развитие на е11срr·етиката до 2020 r. 

5. Във връзка с преустройстоото и преструктурирането на отрасъла какnи са 

настоящите и бъдещи социални програми, о това число програмите за 
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адаптация и преквалификация на работната сила? · Какви са регионалните 
програми за конверсия (напр. привличане на нови стопански дейности)? 

В сьответствие с политиката за преструктуриране на вьrледобишшя отрасъл ще бъдат 
разработени национална и регионални програми. 

Разработването на програмите ще се извърши под ръководството на специализираното 
Министерство на труда и социалните грижи съвместно с местните и регионални общински 
ръководства и ръководствата на вьrледобивните дружества, на които ще се извърши 
преструктурирането. 

Внимание ще се обърне за конверсия на сьществуващите мощности и спецификата на 
районите за разкриване на нови дейности. 

В. Извънредни мерки 

1. Какво е понастоящем нивото на запасите от нефт във вашата страна и по 
какъв начин се изчисляват и ко1Пролират количествата на тези запаси? 

2. Какви са съществуващите или предвидени механизми във вашата страна за 

преодоляване на възникнали нарушения в снабдяването с петрол и за 
ограничаване на последиците от такива нарушения? 

З. Като се отдава преимущество на създаването на предвидените запаси, 

визирани в предходния параграф (а), какви са реалните срокове за решаване 
на гореспоменатите проблеми {включително срокът за постепенно натрупване 
на запаси за 30, 60, 90 дни), както и очакваните трудности при прилагането на 
цитираното по-горе законодателство (финансови, правни, при създаването на 
съответните институции, други)? 

Тези въпроси са от компетеtшюсrта на главно управление "Държавен резерв и 

военt-ювремен запас". Данt-tите са военна тайна. 

4. Каква е позицията на вашето правителство относно члснстоото о МАЕ и, ако е 
одобрителна, кога се очаква да бъде (или кога вече е била) подадена молба за 
такова членство? 

Бьлrария е съос11овател 11а ММЕ и е подписала uсички ко1ше1щии, създадени от тази 

организация. 

5. Възнамерява ли вашето правителство, о случай че се присъедините към 

Международната агенция по енергетика, да съгласува своите позиции в МАЕ с 

тези на Европейския съюз и Европейската комисия? Какъо би бил 
предпочитаният от вас механизъм за такооа съгласуване и близко 
сътрудничество? 

България следва механизмы за cъrлacyoatte 11а позиции, изработен от tvW\[. 

Г. Енергийна ефективност и опазване на околната среда 

1. Може ли да бъде дадена информация относно мерките за поnишаnане и 

пропагандиране на енергийната ефективност и новите и вшстановими 
източници на източници на енергия? 

- u М[[Р е създадена институционална структура с реrио11ал11и звена за упраuле11ис и развитие 
, 1а е, 1ергий11ата ефектиш юст , 
- в процес на приемане от Народното събрание е Закона за енергетиката, 
- предстои внасянето u Народното сьбра11ие на разработения проект за 11Зс1ко11 за е11ергий11ата 
ефективност" , 
- към МЕЕР е създаден Нацио11але11 фонд "[11ергий11а ефективност", 
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- в Съвета по енерrоикономическа ефекrивност към МЕЕР е приета Програма за финансиране 
на внедрителски проекти по енергийна ефективност и по Възобновяемите източници на 
енергия ( ВЕИ ), 
- досега по програмата ФАР бяха изпълнени З проекrа касаещи енергийната ефекrишюст, 
енергоспестяването и ВЕИ, а именно : 

а) преструюуриране на енергийния секrор, 
б) икономия на енергия и енергийна ефективност , 
в) кампания за енергоспестяване - по този проект бяха създадени и излъчени по 

Българската телевизия клипове за икономия на енергия в битовия сектор, бяха отпечатани 
около 80 000 брошури със съвети за пестене на енергия в бита, бяха отпечатани и календари с 
енергийно художествено оформление. 
- бяха извършени 8 одити на предприятия от индустрията с участието на специалисти от 
американската агенция USAID и специалисти от Комитета по енергетика, при които бяха 
настроени и енергийно оптимизирани технологичните им процеси, 

- ежегодно на Енергийния форум , който се провежда в курорта "Св. Константин и Елена" -
Варна се изнасят доклади за състоянието и развитието на енергийната ефекrивност, 
енергоспестяването и ВЕИ, 

в момента по програмата ФАР вървят демонстрационни пилотни проекти за 
енергоспестяване в сградния фонд и по ВЕИ , чрез които реално ще се посочат и 
пропагандират чрез семинари и филми постигнатите технико-икономически ефекти от 
внедрените енергоефективни мерки и ще се повиши мотивацията на бъдещите консуматори 
към енергоспестяването и внедряването на ВЕИ, 
- представители от управление "Енергийна ефективност" към Комитета по енергетика редовно 
участвуваха в текущо провеждащите се енергийни конференции, семинари и работни срещи с 
аюуални писмени информации по тези въпроси. 

2. С оглед пооишаоането на енергийната ефектионост и опазоането на околната 
среда Еоропейският съюз прие норматиони актове за т.н. задължителни 

изискоания за ефективност или класифициране. Такиоа са например 
изискоанията за ефективност на някои бойлери за гореща вода (Директива 
92/42). Към тези мерки спада и класифицирането на домакинските уреди 
(Директива 92/75), на хладилниците и фризерите (Директива на Европейската 
комисия 94/2), на пералните машини (Директива на Европейската комисия 
95/12), на електрическите сушилни (Директива на Еоропейската комисия 
95/1 З) и др. 

Какви затруднения се предвиждат като оьзможни при постепенното приемане 

на тези правила на ЕС? Какви са предвидимите срокове за тяхното оьвеждане 

и приложение? 

Какъв е понастоящем статутът на вашата 

стандартизация, действуващи в енергийния 

Европейската комисия по стандартизация и 

електротехнически стандарти? 

страна о органите по 

отрасъл, като например 

Европейската комисия за 

Какои стандарти съществуват о областта на петролния отрасъл от типа, 
например, на EN-228 (за безоловните автомобилни бензини), EN-589 (за 
втечнените петролни газоое, използоани като автомобилни горива), EN-590 (за 
дизеловите аотомобилни горива}? 

Същестоуоат ли нормативни документи за вредните емисии на моторните 

превозни средства от обществения маршрутен и немаршруrен транспорт? 

Може ли да бъде дадена информация относно съблюдаването в останалите 
подотрасли на енергетиката на стандартите приложими в ЕС? 

Цитира11ите европейски дирскrиви не са вьведени в 61>лгарското з.1ко11одателство. В 
стандартите за посоче11ите групи изделия има включе11и показатели за енергийна ефскrиu,юст. 
Методите за измерване 11а тези показатели в повечето случ.1и съотпстстват 11а тези 11а l[C. 

Тези Директиви касаят условията на един ошарен пазар о>с свобод110 движс11ие 11«1 хора 
, стоки, услуги и капитали - пазара на Европейската общност, а Република Б1>лrария все още не 
е член на Еоропейския съюз и нашите условия трябоа д.1 б1,л,1т приведени о о>ответствис с 
еоропейските . 
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Конвергенцията на енергийните политики на араните-членки на Европейския съюз по 

отношение подобряването на ефективността на крайното енерrопотребление е приемлива за 
Република България, при положение, че вървим към обновяване и актуализиране на 
енергийното законодателаво и цялата подзаконова нормативна уредба . В момента този 
процес е в развитие и след 2-4 години очакваме да бъде завършен . 

По отношение на емисиите и потенциалната промяна на климата , свързана с 
парниковия ефект, Република България е поела съответните ангажименти от протоколите в 
София, Хелзинки и Рио де Жанейро , за задържане на нивото им през 2000 година на нивото на 
1990 година . 

Относно съдържанието на 2-те директиви изразяваме аановище , че изискванията за 
ефектиш-юа към различните видове бойлери за гореща вода и към различtiите видове 
домакински уреди, сиаемата за етикиране и ангажиментите които трябва да се поемат с 
нейното приложение , са в съответствие с приоритета за развитието на енергийната 
ефективноа, залегнал в новата Стратегия на Комитета по енергетика. 

- Статут на България в органите по аандартизация, действащи в енергийния отрасъл 

Комитетът по аандартизация и метрология е асоцииран член на CEN. Членавото на 
КСМ в CEN ELEC е одобрено от Българското правителство и предаои тази година да направим 
постъпки за приемането ни в тази организация. 

- Стандарти, които същеавуват в областта на петролния отрасъл 

Нормите за вредните емисии са определени с наредби и национални аандарти. В 
сrандарти са определени и методите за измерването им. 

- Нормативни документи за вредните емисии на моторните превозни средства от 
общеавения маршрутен и немаршрутен транспорт · 

В българският фонд от аандарти съществуват докумеtпи за тези автомобилни горива, но 
те съответстват само чааично на цитираните европейски аа11дарти. 

J. Токсичност на отработилите rазоое 

Липсват български д1,ржатш аандарти, о които да се регламешират съдържанието на 
токсични газообразни компо,~еmи (m,глероден окис, m,гле 1юлороди, азотни окиси) и твърди 
чааици (при дизеловите двигатели) о отработилите газове на моторните превозни средапа . 
Стандартът БДС 17.2.1.02-81 се занимава с терминологията в тази облаа, il 13 БДС 14738-78 са 
описани някои хими~1ески методи за анализ на отрабошмпе газове без никаква конкретна 
връзка с използваttите методики за изпитване . 

2. Сьдьржание на въглероден окис 

Изпитоането за определяне Hil съдьржанието ,ы вылероден окис в отработилите газове 
при работа на двигателя t lil моторните превозни средаоа на празен ход се използва преди 
всичко за коtпрол на съаоянието на моторното превозно средапо 13 експлоатационни услооия. 

Българските държавни аандарти опюс,ю метода за изпитване о този случай (БДС 14927-79) и 
уреда за измерване (БДС 14926-79) са екоиоаленши 11а а,оmет11ите международни 11орматио11и 
документи. Обаче аандарты (БДС 17.2.4.16-82), определящ 11ормите за съдьржанието 11а 
m>глероден окис в отработилите газове, се отнася само за аотомобилите (изключени са 
доуколесните моторни преоозни средава), а изискоа11ията му са оаарели в сравнение с 

дейаоащите в момента 1юрмативни докуме11ти (например директиuа на ЕС 77 /14 3). 

з. Димноа на дизеловите двигатели 

В бьлгарския дьржавен стандарт, третиращ дим, юсты I ы отработилите газове на 
дизеловите двигатели (БДС 13035-75), изисюы11ията по опюшснис метода за изпитване, 
11ормите и уреда за изпитоане са екоиоале1пни 11а аналогичните между11ародни 11орматио11и 

документи. Не аои така, обаче, въпросът със аа11дарта (БДС 17.2.4.15-82), определящ 
допуаимите аойноаи за димността при коmрол на моторното преrюз,ю средаuо в 
експлоатационни условия. В този GilttДilpт са заложени изискоанията, които са много по-високи 

от изискоанията на последните редакt\ИИ tta международните I юрманш11и докумеmи 

(например директива на ЕС 77/143). 
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В приетия от Народното събрание на 15.05.1996 r. Закон за чистотата на атмосферния 
въздух - глава трета, раздел 11 - Емисии от подвижни източници, чл. 12 гласи: Нормирането на 
вредните вещества в отработилите газове от двигателите с вътрешно горене се извършва по 
показателите димност и съдържание на въглероден окис, азотни окиси и въглеводороди. 

Разработва се програма за въвеждане на тези показатели и нормирането им в България. 

4 Външен шум 

Методът за измерване на външния шум на моторните превозни средства при движение 
и при работа на място в стандарта БДС 12948-84 са еквивалеюни на използваните във всички 
други международни нормативни докумеюи. Обаче допустимите стойt-юсти за външния шум 
на отделните категории моторни превозни средства са с 3-4 децибела · по-високи от 
действащите в момента стойности в аналогичните нормативни докумеюи. Освен това 
стандартът не включва въведените в последните години изисквания по отношение на шума, 

излъчван от пневматичните спирачни системи и по отношение на пистата, използвана при 

измерването на външния шум при движение на моторните превозни средства. 

s. Вътрешен шум 
Действащият в тази област стандарт БДС ИСО 5128 е идентичен със стандарта на 

Международната организация по стандартизация ИСО 5128-1980. По същество вътрешният 
шум в моторните превозни средства не е проблем на опазването на околната среда и 
международни норми, които да ограничават стойността им, няма. 

- Съблюдаване в останалите подотрасли на енергетиката на стандартите, приложими в 
ЕС 

В различните подотрасли на енергетиката не са въвеждани европейски стандарти. 
Учредени са два технически комитета !П<J и предстои учредяването на още два ТК по 
стандартизация в различните отрасли на енергетиката. 

З. Колко близки до условията и изискванията на пазара са енергийните 
технологични програми? Можете ли да предоставите подробности за тези 
програми, пключитслно и за нивото на тяхното общестпсно субсидиране? 

Като пьрвич11и енергийни ресурси за производстоо 11;;1 електроенергия се използват 

въглища (местни и в,юсни), мазут, атомно гориоо, природен газ и водна енергия. 

Освен в електроцетралите с кондензационни блокове за чисто електропроизводсrво 
електроенергия се произвежда и в тех11олоrични схеми за комбинирано производство на 
електроенергия и топлоенерrия. Използват се котли за прахово изгаряне 11а вылищата. По 

отноше11ие на шлакоотделянето се прилагат технологии за сухо шлакоотделяне (за местните 

въглища) и течно шлакоотделяне (за вносните въглища) . 

Екологичните изисквания налагат изграждането на сероочистпащи инсталации. П1,рвата 

от тях ще бьде пус11ата в експлоатация на блок 8 в ТЕЦ "Марица-изток 2" след около 2 години . 
След това ще бьдат инсталирани такива съорьже11ия и на други ко11де11зацио1111и блокове. 
Предвижда се в близко бьдеще въвеждането на нова технология 11а изгаряне 11а местните 
въглища на базата 11а "кипящ слой'1 • 

Съществуващи и 11опи мощносrи на природен газ се предвижда о следващите 4-5 години 
да работят на комбинирания паро-rазов цикъл. 

Предвижда се u скоро uрсме и въвеждането н;;~ директна rазифика1~ия на битови и 
обществени обекти. 



Е. Въпроси, свързани с ядрената енергетика 

Яgрена ен.ергетиkа, раgиациотю защшпа, яgрена безопасност и 
обработkа на яgретште .лттериали и отпаgъци 

1. KakBo е състоянието на зakoнogameлcmBomo, отнасящо се go 
нgренаmа eнep2emuka ВъВ Вашата страна? tv1оля npuлшkeme konuя om 
същесmВуВащumе u npuлoжuмi.1 В този момент заkонu, npugpyжeнu om 
cъornВemнurne nogзakoнoBu нopмarnuBнu akmoBe uлu npaBumeлcmBeнu 
разпореgбн. Моля лрuложеmе също 8cuчku npoekmu за nonpaBku kъм 
се2а същесmВуВащumе uлu npoekmu за ноВu зakouu7 koumo са 8 nepuog 
на обсъжgане u бъgещо приемане. · 

KakBu са реалнumе cpokoBe за · сnазВане на paзnopegбume на 
До298ора за съзgа8ане на ЕВраmом? 

Закон за използване на атомната енергия за мирни цели -
обн.ДВ,бр.79/85 r.,попр.бр.80/85 год., изм.и доп.бр.69/95 год. 

Правилник за прилагане на ЗИАЕМЦ -обн.ДВ.бр.66/86 гад. 

Наредба N 0-35 за работа с· радиоактивни вещества и други 
източници на йонизиращи лъчения-изд.от МНЗ и МВР, 
обн.ДВ.бр.60/74 год. 

Наредба N 46 за транспорт на радиоактивни вещества-изд.от 
МНЗ и КИАЕМЦ, обн.ДВ.бр.53/76 rод. 

Наредба N 2 за случаите и реда за уведомяване на КИАЕМЦ за 
експлоатационни изменения, събития и аварийни състояния, 
свързани с ядрената и радиационната безопасност-изд. от 
КИАЕМЦ, обн.ДВ.бр.26/88 г., попр.бр.28/88 г. 

Наредба N З за осигуряване безопасността на атомните 
централи при проектиране, изграждане и експлоатация-изд.от 

КИАЕМЦ,обн.ДВ.бр.27/88 гад. 

Наредба N 4 за отчитане, съхраняване и превозване на ядрен 
материал-изд.от КИАЕМЦ, обн.ДВ.бр.66/88 г. 

Наредба N 5 за издаване на разрешения за използване на 
атомната енергия- изд.от КИАЕМЦ, обн.ДВ.бр.13/89 гад. 
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Наредба N 6 за критериите и изискванията за обучението, 
квалификацията и правоспособността на кадрите, работещи в 
областта на атомната енергия-изд.от КИАЕМЦ, 
обн.ДВ.бр.47/89, попр.ДВ.бр.43/91 г. 

Наредба N 7 за събиране, съхраняване, преработване и 
погребване на радиоактивните отпадъци на територията на РБ 
-изд.от КИАЕМЦ, обн.ДВ.бр.8/92 г. 

ПМС N 58/92 г. за финансиране на научноизследователската и 
развойната дейност по използването на атомната енергия за 

мирни цели и по контрола за ядрената и радиационната 

безопасност-обн.ДВ.бр.33/92 r. 

Наредба No 8 за физическа защи·та на ядрените съоръжения и 
ядрения материал (обн. ДВ. бр. 83 от 1993 г). 

2. Моля npegcma6eme cnucъk на яgpeнume съоръжения 6ъ6 6ашаmа 
страна, В koiimo ga са посочени u mexнume kanaцumemнu Възможносmu 
uлu мощности: 

ypaнueBu мuнu u тяхната zoguшнa npogykцuя В mоноВе; 

_ зaBogu за npepaбomka на уран u npepaбom8aнume 2оguшно 

koлuчecmBa В mоноВе; 

яgренu peakmopu за nронзВоgсmВо на eлekmpoeнepzuя В MBm. 

- ураниеви мини - в процес на закриване 

- заводи за преработка на уран - два завода, които не работят; 
количествата на преработвания уран са държавна тайна 

- ядрени реактори - за производство на електроенергия 

АЕЦ КОЗЛОДУЙ 
------------------------
блок No 1 - 440 Мвт. 
блок No 2 - 440 Мвт 
блок No З - 440 Мвт 
блок No 4 - 440 МВт 
блок No 5 -1000 Мвт 
блок No 6 -1000 Мвт 
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3 . . ,,, · ПpegcmaВeme, ako обuчаmе, настоящите u бъgещu nланоВе на 
Вашето npaBumeлcmВo no оmноше1Ше на яgренаmа енер2еmuщ В mo8a 
число u фuнансоВumе acnekmu на meзu nланоВе, kakmo u nланоВеmе на 
cmpaнama Bu за paзBumue, заkрuВане u моgернuзацuя на яgpeнume 
съоръжения Веgно със cъomBemнume nogpoбнocmu за muna на яgpeнume 
peakmopu. 

Прави се преоценка на проекта за продължаване 
строителството на 11 АЕЦ в гр. Белене (централата е изградена 
до определено ниво), както и оценка на състоянието на 
блокове 1, 2, 3 и 4 в АЕЦ _11Козлодуй'1 • 

4. По оmношенuе оценkаmа на ekoлozuчнama onacнocm, kakmo u 
yчacmuemo u uнформuраносmmа на · общесmВоmо 6 процеса на 
лuцензuране u nyckaнe В geiicmBue на ноВu яgренu oбekmu u съоръжения, 
моля обяснеше gaлu сега . geiicmByBaщomo _ВъВ Вашата страна 
зakoнogameлcmBo npegBwkga uзuck8aнuя за оценkа на еkоло2uчнаmа 
onacнocm, kakmo u cъom6emнoino yчacmue u uнформuраносm на 
общесmВоmо В процеса на лuцензuране u nyckaнe 8 geiicmBue. 

Считаме. че въпросът за оценката на екологичната 
опасност при лицензиране и пускане в действие на нови 

ядрени обекти и съоръжения не е от компетентността на 
Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели. 
Съгласно чл. 20 от Закона за„опазване на околната среда (обн. 
дв бр. 86 от 1991 г., изм бр. 90 от 1991 г., изм. и доп. бр. 100 от 
1992 Г . , ИЗМ. И ДОП. бр. 31 ОТ 1995 Г . , ИЗМ. И ДОП. бр . 63 ОТ 1995r.) 
и чл.2 ал.1, т.4 и т.5 от Наредба No.1 за оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) (обн. ДВ. бр.73 от 
1995 г.) проектираните и намиращи се в процес на 

експлоатация 

i) атомни централи и други ядрени реактори (с изключение на 
научноизследователските за производство и обработване на 
вещества по метода на делене на атомното ядро, чиято 

мощност не надвишава 1 киловат постоянно термично 
напрежение). 

ii) съоръжения, чиято единствена цел е крайното складиране 
или окончателното унищожаване и/или преработка на 
радиоактивни отпадъци. 

iii) проекти за съоръжения за добив и обогатяване на ядрено 
гориво 
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. iv) . проекти за съоръжения за преработване на облъчени . 
ядрени горивни материали и за депониране и обработване на 
радиоактивни отпадъци 

са предмет на ОВОС. Въпросът за ОВОС е от компетентността 
на Министерството на околната среда. 

5. KakBu са paзnopegбume no оmношенuе на яgренаmа безоnасносm? 
Има лu cneцuaлuзupaнu opzaнu~ aнzюkupaнu с moзu Въnрос? ИзnолзВа лu 

u npuлaza лu Вашата страна npaBuлama н cmaнgapmume на 
Межgунароgнаmа а2енцuя за атомна енерzuя (МААЕ) u Cmaнgapmume 
за яgрена безоnасносm? 

Разпоредбите по отношение на ядрената безопасност се 
съдържат в посочените и описани в отговор на въпрос No. 1 
законови и подзаконави нормативни актове. Контрол за 
спазването на разпоредбите, · регламе.нтиращи ядрената 
безопасност, осъществява Комитетът за използване на 
атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ), който съгласно 
чл.12, ал.1 на ЗИАЕМU провежда „държавната политика за 
безопасно използване на атомната енергия". България 
използва правилата и стандартите на Международната 
агенция за атомна . енергия и Стандартите за ядрена 
б~зопасност като основа на националното ядрено 
законодателство. Тези правила и стандарти са залегнали 
както в действащите, така и в изготвяните в момента 

нормативни документи. 

6. Моля gaume uнформацuя за cmpykmypama на съоmВеmння 
шщuонален ре2улаmорен ор2ан (ako uма makъB). Моля npegcm.aBeme 
слеgнаmа nоgробна uнформацuя: 

а) HopмamuBнama рамkа на нацuоналнuя реzулаmорен орzан; 

б) ПраВомощuяmа на националния реzулаmорен орган по оmношенuе 

на яgренаmа безоnасносm, лuцензuранеmо на geucmByBaщume u/uлu 
нoBume яgренu съоръжен~ 8 moBa чuсло u на съорыkенuяmа за 

обрабоmkа u съхранение на сВежо zopuВo u omnagъцu, npuлoжeнuemo на 
cucmeмu за яgрена безоnасносm; 

В) Cmpykmypama, заgълженuяша u omzoВopнocmume на разлнчнumе 
omgeлu на нацuоналнuя pezy л.аmорен орzан; 

2) Степента на аВnюномносm u неза8uсuмосm на нацuоналння 
реzулаmорен орzан, начuн.а за назначаВане u служебнumе uepapxuч.нu 
Взаuмооmношенuя межgу cлyжumeлume В нацuоналнuя реzулаmорен 

орган (КИАЕМЦ). 
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. Национален регулаторен орган в областта на 
безопасното използване на атомната енергия за мирни цели е 
Комитетът за използването на атомната енергия за мирни 
цели. Нормативната регламентация на КИАЕМЦ се съдържа в 
Закона за използване на атомната енергия за мирни цели 
(обн. ДВ, бр.79 от 1985 r., попр. бр.80 от 1985 г., изм. и доп. 
бр.69 от 1995 r) (ЗИАЕМЦ) 

Комитетът за използването на атомната енергия за 
мирни цели има следните правомощия съгласно чл.13(1) от 
ЗИАЕМЦ: 

i) да участва в разработването на концепции и програми, да 
координира изследвания и разработки в областта на 
използването на атомната енергия; 

ii) да определя изискванията по безопасното .използване на 
атомната енергия и реда за отчитане, съхраняване и 

превозване на ядрения материал; 

Ш) да определя критерии и изисквания за обучението, 
квалификацията и правоспособността на кадрите, работещи 
по използването на атомната енергия; 

iv) да събира и предоставя информация на съответните органи 
и , организации за събитията, свързани с ядрената и 
радиационната безопасност; 

v) да координира контролната дейност по безопасното 
използване на атомната енергия; 

vi) да определя мерки и да ръководи възстановяването на 
засегнати от радиоактивни източници участъци от околната 

среда; 

vii) да осъществява международното сътрудничество на 
Република България в областта на използването на атомната 
енергия и да участва в работата на международни 
организации в тази област . 

Държавният контрол по безопасно използване на атомната 
енергия КИАЕМЦ упражнява чрез Инспекцията по безопасно 
използване на атомната енергия (ИБИАЕ). Съгласно чл.18 от 
ЗИАЕМЦ ИБИАЕ има следните конкретни правомощия: 

i) упражнява контрол на всички физически и юридически лица 
за спазване на установените изисквания за безопасното 
използване на атомната енергия и на реда за отчитане, 
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с-ьхраняване и превозване на ядрения материал и 

радиоактивните вещества; 

ii) издава разрешения за извършване на дейности в областта 
на използване на атомната енергия. Дейности по използване 

на атомната енергия могат да се извършват само след 

издаване на разрешение. Извършването на такива дейности 
без да бъде издадено или преди да бъде издадено разрешение 
или в отклонение от разрешението съставлява престъпление 

по чл.356.г(1) от Наказателния кодекс. Разрешения се 
изискват за всички дейности по използване на атомната 

енергия и по-конкретно (съгласно чл.23(1) от ЗИАЕМЦ): 

избор на площадка, проектиране, строителство, 
производство на оборудване, въвеждане в експлоатация, 
експлоатация, · извеждане от експлоатация и всякакви 

изменения на проектите и конструкциите, извършване на 

доставки и услуги, които имат значение за безопасността на 
ядрените съоръжения и обектите, предназначени за добиване, · 
работа или съхраняване на радиоактивни вещества или 
предназначени за работа с други източници на йонизиращи 
лъчения; 

придобиване, производство, внос, износ, търговия, 
съхраняване и превозване на ядрен материал, радиоактивни 

вещества и други източници на йонизиращи лъчения 

iii) упражнява оперативен контрол съвместно със 
специализираните контролни органи по безопасното 
използване на атомната енергия; 

iv) регистрира източници на йонизиращи лъчения; 

v) възлага проучвания, изследвания, експертизи и други 
дейности във връзка с упражняването на контрола. 

В състава на КИАЕМЦ като държавен орган се включват 
ръководителите и техните заместници на министерствата и 

другите ведомства, в чиито системи се използва атомната 

енергия, и ръководителите на организации, които използват 

атомната енергия. 

В структурата на КИАЕМЦ като централно ведомство се 
вклJочват следните звена: · 

i) Главен секретар и звено за административно-ведомствено 
обслужване. 
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ii) звено „Инспекция за безопасно използване на атомната 
енергия". Към ИБИАЕ има две управления - управление 
„Безопасност на ядрените съоръжения" и управление 
„Безопасност на източниците на йонизиращи лъчения". Към 
всяко от управленията са създадени отдели. Правомощията на 
ИБИАЕ са описани в отговора на въпрос No. 6.6 

iii) отдел "Координация и развитие". който организира и 
координира дейността на фонд „Ядрени изследвания и ядрена 
и радиационна безопасност", ·организира подготовката и 
изпълнението на международни проекти за техническа помощ, 

осигурява достъп до информационните издания и базата 
данни на Международния· център за ядрена информация 

(ИНИС) към ММЕ. 

iv) отдел „Международно сътрудничество", който осъществява 
международното сътрудничество на Република България в 
областта на използването на атомната енергия 

v) отдел „Информация и връзки с обществеността" , който 
осигурява информационна дейност в КИАЕМЦ и от КИАЕМЦ за 

информиране, чрез медиите, на обществеността по въпросите 
на ядрената безопасност и радиационната защита. 

, К.ИАЕМЦ провежда държавната политика по безопасното 
използване на атомната енергия (чл. 12(1) от ЗИАЕМЦ) . 

функциите на КИАЕМЦ са ефективно разделени от тези на 
органите и организациите, занимаващи се с въпросите на 

използването на атомната енергия. Комитетът е държавен 
орган към Министерски съвет. Председателят на КИАЕМЦ и 

неговите заместници се назначават от Министерски съвет. 
Служителите на КИАЕМЦ ·се назначават от председателя на 
Комитета. йерархическите отношения в КИАЕМЦ са съгласно 
приетата структура. 

7. Същесm8у8аm лu paзnopegбu, npeg8шkgaщu uз2оm8янеmо u 
akmyaлuзupaнemo на общонацuонален план за uзВънреgнu мepku за 

защumа на населенuеmо В случаи на paguoлozuчнa onacнocm? 
Onpegeлeнu лu са маkсuмално gonycmuмume нuВа на paguoakmuBнo 

замърся8ане на хранumелншnе npogykmu? 

На базата на Решение No 53/05.04.1988 г. на 
Министерски съвет 11за повишаване на радиационната 

безопасност на _ АЕЦ 11Козлодуй 11 и други ядрени реактори", 
Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели 
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(КИАЕМЦ} съвместно с Управление "Гражданска защита" и 
заинтересованите министерства и ведомства разработиха: 

Указания и задължения на министерствата, 
ведомствата, стопанските организации, областните и местни 
администрации по оповестяването и защитата на 

населението, материалните ценности и околната среда в 

условията на радиоактивно замърсяване; 

- Основни норми по радиационна защита (ОНРЗ-92} (обн. 
ДВ бр. 3/1993 r.) на КИАЕМЦ и Наредба No 22 за установяване 
на норми за радиоактивност на храни в Република България 
(обн. ДВ бр. 6/1995 г.} на Министерство на здравеопазването и 
КИАЕМЦ. Освен това са разработени и 11Критерии за вземане 
на решения за . провеждане · на мерки за защита на 

населението в случай на аварии в ядрени реактори" 
(публикувани в ОНРЗ-92). 

С постановление на . Министерския съвет No 
. 31/23.06.1989 г. на Гражданска защита се възлага 
организац~ята и провеждането на мероприятия за 

предотвратяване на последиците от различни природни и 

производствени аварии (радиационните и ядрените инциденти 
и аварии са част от производствените}. Във връзка с това на 
управление ''Гражданска защита" е възложено разработването 
на Национален план за действие при силни земетресения, 
стихийни бедствия и крупни производствени аварии и да 
осигури изпълнението му. 

Въз основа · на изброените по-горе документи 
Гражданска защита разработи Национален авариен план и 
регионални аварийни планове за действие при ядрена авария 

на територията на страната и при радиационно замърсяване 

вследствие на трансграничен пренос. 

Нормите по радиационна защита и критериите за 
вземане на решение са част от аварийните планове . 

В момента в Министерски съвет е внесен за разглеждане 
от КИАЕМЦ проект на "Наредба за аварийно планиране и 
готовностrr, която регламентира всички дейности по 

аварийното планиране и задълженията на министерството и 

ведомствата при реализация на Националния авариен план. 

8. Същесm8у8а лн geucm8yBaщa мрежа от нзмерВаmелнu cmaнцuu за 
наблlоgенuе u kонmрол на paguoakmuBнocmma В оkолнаmа cpega? 

Решение No 53/05.04.1996 г. на Министерски съвет 
разглежда въпросите, свързани с мрежата за наблюдение и 
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контрол на радиоактивността в околната среда. В страната 
функционира мониторингова система за контрол на околната 

среда от министерствата и ведомствата, както следва: 

1. Гражданска защита - 9 лаборатории и 330 поста за 
радиационно наблюдение и оповестяване; 

2. Министерство на околната среда - 7 лаборатории и 16 
районни инспекции за опазване на околната среда; 

3. Национален институт по метеорология и хидрология 
при БАН - 35 хидрометеорологични станции с постове за 
радиационен контрол; 

4. Министерство на здравеопазването . - Национален 
център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) с 
пост за измерване на радиационния фонд и пет отдела по 
радиационна хигиена при ХЕИ; 

5. Министерство на земеделието и хранителната 
промишленост - лаборатории за контрол на радиоактивността 
на почви, хранителни продукти от растителен и животински 

произход и води; 

6. АЕЦ "Козлодуй" - система за външен радиационен 
контрол; 

7. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика 
(ИЯИЯЕ) - БАН - · радиометрични и спектометрични 
лаборатории; ~ 

8. СУ "Св. Кл. Охридски" - Физически и Химически 
факултети - радиометрични и спектометрични лаборатории и 
радиохимична лаборатория; 

9. Военномедицинска академия - спектометрична 

лаборатория и брояч за целотелесна активност. 
Изградена е система за защита на населението при 

радиационна аварийна обстановка, в която влизат всички 
изброени по-горе организации. 

В системата на Постоянната комисия за защита на 
населението при бедствия и аварии е изграден Научно
координационен съвет, в който функционират експертни 
съвети по ядрена безопасност и радиационна защита. 

9. Моля npegcma8eme uнформацuя за crnpykmypama u формumе на 
собсmВеносm на яgренаmа eнepzemuka ВъВ Вашата страна. По

сnецuално моля ga се cnpeme на: 

а) Cmpykmypama u служебната uepapxuя на pъko8ogcm8ama на 
яgpeнume елеkmроценmралu, kakmo u на gpyzume яgренu съоръженuя; 
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6) . Coбcm8eнuцume no заkон на 8ъпроснumе яgренu съоръжения 
(н.аnр. Koмumerna no eнepzemuka, gъpJkaBama, eлekmpuчecka koмnaнu54 
gържаВаmа еgноВременно с kakъB процент частно участие, и m.н.) 

8) Kak се оgобря8аm uн8ecmuцuume, с8ързанu с яgренаmа 
eнep2emuka? Koii осu2уряВа cpegcmBam~ no kak.ъB peg u npu kak.Bu 
услоВuя? 

z) Относно gocma8kama на съоръженuяmа u оборуgВанеmо: kak се 
зakynyBam яgpeнume съорыkенuя? От kozo? (самата ценmр~ 

Нацuоналнаmа eлekmpuчeckяma kомnанuя, eнepzemuчнomo 

мшшсmерсmВо/Комumеmа no eнepгemuka, gруго сnецuалuзuрано 

npaBumeлcm8eнo BegoмcmBo?) А kakBu са npaBuлama, pegъm u 
услоВuяmа? (npoцegypu за заk.уnуВане, сн.абgяВане u gocrnaBka, mpыkн.u 
npoцegypu, gocmaBчuцu с uзkл1очumелнu npaBa u m.н.)? 

g) По оmношенuе gocma8kume на zopu8o: 

Koii 8ъВ Вашата страна може ga kynyBa, npumeжaBa u npogaBa 
яgренu мamepuaлu? 

Kou 8ъ8 Вашата страна може ga gържu у себе cu (ga съхраня8а) 
яgренu мamepuaлu? 

Koii оm20Варя за зakynyBaнemo u gocmaBkama на яgрено zopuВo? 

[= J 4) По оmношенuе на zopuBomo, uзnолзВано ВъВ Baшume peakmopu, 
/ kоя е страната uлu kou са cmpaнume uзmo\шuk на: 

необогатения уран; 

ycлyzume no обо2аmя8анеmо; 

npouзBogcmBomo на zopuBo? 

а) Cmpykmypama u служебната uepapxuя на pъkoBogcmBama на 
яgpeнume елеkmроценmралu, kakmo u на gpyzume яgренн съорыkенuя; 

----------------------
МЕЕР 

----------------------

НЕКАД 

---------------------~-~-----~-НЕК АД - КЛОН АЕЦ КОЗЛОДУИ 

ЕП-1 /1-4 блокове/ ЕП-2/Б-6 блок/ АЕЦ Белене 
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6) СобсmВенuцumе по заkон на Bъnpocнume яgренu съоръжения 
(наnр. Koмumema no eнepzemuka, gър:ж.аВ~ eлekmpuчecka kомn.ан~щ 
gържаВаmа еgноВременно с kakъB nроценm частно yчacmue, u m.н.) 

МЕЕР/НЕК Ад 100% държавно участие 

6) Kak се оgобря8аm uн6ecmuцuume, с6ързанu с яgренаmа 
eнepzemuka? Koii осu2уряВа cpegcmВa~ no kak.ъB peg u npu kak.Вu 
услоВuя? 

- за изграждане на нови атомни централи с решение на 
правителството. 

- за изграждане на ядрени съоражения на площадката 

на АЕЦ Козлодуй, с решение на НЕК Ад/МЕЕР. 

г) Относно gocma6kama на съоръженuяmа u оборуg8анеmо: kak се 
зakynyBam яgреншnе съорыkенuя? От kozo? (самата ценmр~ 

Националната eлek.mpuчeckama kомnанuя, енер2еmuчноmо 

мuнucmepcmВo/Кoмumema no eнepzemuka, gpy20 сnецuалuзuрано 

np.a6umeлcm8eнo 6egoмcm6o?) "А kakBu са npaBuлama, pegъm u 
услоВuяmа? (npoцegypu за заkуnуВане, снабgяВане u gocmaBka, mpыkнu 
npoцegypu, gocmaBчuц~ с ~зkлlочumелнu npaBa u m.н.)? 

Доставката на съоръжения и оборудване се извършва : 
- от търговския отдел на АЕЦ Козлодуй за определени 

видове оборудване и съоръжения; 
- от отдел"Търrовия и доставки" на НЕК АД за съоръжения 

и оборудване на по-големи стойности; 
- в рамките на различните видове помощи - от 

специализирани поделе~ия на НЕК АД и МЕЕР. 
- за отделни съоръжения и оборудване от заводите 

производители - без търгове 
- за други видове оборудване и съоръжения - чрез 

търгове: 

- общообявен търг ; 
- търг с поканени специализирани фирми ; 

g) По отношение gocmaBkume на zopuBo: 

_ Kou 8ъ8 Вашата страна може ga kynyBa, npumeжaBa н npogaBa 
яgренu мamepuaлu? 
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Първите големи количества ядрен материал във вид на свежо 

гориво са внесени в страната ни през 1961 г. за нуждите на 

изследователския . реактор ИРТ-1000 (впоследствие мощността е 

увеличена и реактора е преименуван на ИРТ-2000). За презареждането и 

промяната на мощността на реактора за периода от 1961 г. до 1988 г. е 

внасяно няколко пъти различно по тип и обогатяване ядрено гориво. 

През 1974 r. от СССР бяха внесени и първите количества свежо ядрено 

гориво за нуждите на първи блок на строящата се АЕЦ "Козлодуй" . До 

момента цялото количество свежо ядрено гориво за експлоатацията на 

шестте реактора на централата се внася от Русия . Страната ни развиваше 

и уранодобивна промишленост до 1992 г., когато с Постановление No 163 

на Министерски съвет на РБ бе взето решение за прекратяване дейността 

по добив на уран, а с Постановление на МС № 56 от 1994 и за поетапно 

прекратяване на тази дейност и ликвидиране последствията от добива и 

преработката на уранова суровина . 

През този период цялото добито количество уранов концентрат е 

бил изнасяно за СССР по специални договорености, като в замяна на това 

е получавано ядрено гориво за изследователския реактор и енергийните 

реактори на АЕЦ "Козлодуй". Тази дейност е извършвана от 

специализирани звена на Министерството на търговията, а впоследствие 

от ВТО "Енергоимпекс'' . Цялата дейност по вноса на свежо ядрено гориво 

и по износа на отработилото гориво е била монопол на държавата и се 

извършваше по вътрешни правила и инструкции. Наличният ядрен 

материал във всякакъв вид и обогатяване също с бил собственост на 

държавата . 

Съществена стъпка за регламентиране на дейностите, правата и 

задълженията по отношение на ядрения материал беше направена през 
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1985 г. с приемането на Закон за използване на атомната енергия за 

мирни цели (ЗИАЕМЦ). Като " ядрен материал II беше определен всеки 

радиоактивен материал, в който може да протича ядрена верижна 

реакция на делене. Чл. 2 на този закон дефинитивно определя, че ядрения 

материал е държавна собственост, която може да бъде предоставяна за 

стопанисване и управление на държавни, стопански, научни и други 

организации. Съгласно Чл. 23 ал.1 т.2 организацията упълномощена за 

търговска дейност с ядреното гориво трябва да получи специално 

разрешение за всеки конкретен случай на внос или износ от компетентния 

орган - в случая КИАЕМЦ . 

През 1995 г. съществуващия ЗИАЕМЦ беше изменен и допълнен с 

отчитане настъпилите политически и икономически промени в страната. 

Законът либерализира в голяма степен дейности с ядрени материали. 

Съгласно приетите дефиниции в параграф 1 т.т. 4 и 5 на Допълнителните 

разпоредби, ядреният материал беше разделен на две категорiш - изходен 

и специален. Като условна граница между двете категории ( специално за 

урана) беше приета концентрацията на делящия се изотоп уран-235 в 

природния уран. Съответно Чл.2 вече дефинира, че само "специалния 

ядрен материал II е държавна собственост, а "изходния ядрен материал " 

може да бъде собственост на държавата, на юридически или физически 

лица. Независимо от това либерализиране и в двата случая се запазва 

разрешителният режим за купуване, притежаване , продаване, както и 

всякакви други дейности с ядрени материали. По този начин се 

гарантират интересите на държавата и населението за осигуряване 

ядрената и радиационна безопасност при всички случаи на съхранението, 

експлоатацията и превозването на ядрените материали. Чл.2 ал. 5 на 

ЗИАЕМЦ дава възможност за предоставяне на концес1111 за юползването 

на ядрения материал, включително и на специалния, като условията и 

редът за това се уреждат със специален закон. 

Следваща стъпка в либерализирането на дейностите с ядрени 

материали бе приемането през 1995 г. на Закона за концесиите. С него 

беше узаконена възможността и специалния ядрен материал да бъде 

обект на търгоnска дейност или експлоатиран от _други юридически или 

физически лица. Съгласно Чл. 2 на този закон ко1-щссин могат да получат 

"български и чуждестранни физически или юриднчески лица, 

регистрирани като търговци". Законът дефинира с Чл. 2 ал.1 понятието 

"концесия " и съответно двете възможности за предоставяне права за 

дейности с ядрен материал и ядрени съоръжения както следва : 
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- предоставяне на особени права за ползване върху обекти които са 

държавна собственост; 

- даване разрешение за извършване дейности, за които е установен със 

закон държавен монопол. 

Чл . 4 ал . 1 т.10 узаконява даването на концесии за ползването на 

"ядрени съоръжения", а Чл. 5 т.5 регламентира разрешенията за дейности 

по "използването на ядрената енергия". Точка 7 на Чл.5 дава 

допълнителна възможност за получаване на разрешение с 

формулировката си "други дейности, за които със закон е установен 

държавен монопол". Тъй като съгласно Чл.23 ал . 1 т.2 на ЗИАЕМЦ 

придобиването, производството, внос, износ, търговия, съхраняване и 

превозване на ядрен материал се квалифицират като "дейност по 

използването на атомната енергия", то отговора на въпрос No 9д може да. 

бъде формулиран по следния начин : 

А. Кой може да купува , притежава и продава ядрени материали ? 

1. Специален ядрен материал : 

- специалния . ядрен материал може да бъде притежаван само от 

държавата; 

- специалния ядрен материал може да бъде добиван, преработван, 

произвеждан, купуван, продаван и превозван от държавата или от 

получилите концесия за тези дейности български и чуждестранни 

физически или юридически лица. 

2. Изходен ядрен материал : 

изходния материал може да бъде притежаван от: държавата, 

юридически лица, български граждани; 

- изходния материал може да бъде добиван, преработван, произвеждан от 

държавата или от получилите концесия за тези дейности български и 

чуждестранни физически или юридически лица; 

- изходния материал може да бъде купуван и продаван от държавата, 

юридически лица и български граждани . 

Б. Кой може да съхрашша ядрен материал ? 

1. Специален ядрен материал : 

- може да бъде съхраняван от държавата или получилите концесия за тези 

дейности български и чуждестранни физически или юридически лица. 

2. Изходен ядрен материал : 
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. - може да бъде съхраняван от държавата, юридически лица, български 

граждани. 

В. Кой отговаря за закупуването и доставката на ядрено гориво ? 

1. За момента дейността по закупуване и доставка на ядрено гориво за 

АЕЦ "Козлодуй" се осъществява от отдел " Търговия и Доставки II на 

Националната Електрическа Компания (НЕК - АД). В акта за 

създаването на НЕК - АД, компанията е упълномощена да закупува и 

доставя ядрено гориво за нуждите на действащите атомни централи в 

страната. 

0-вор::ва::n~ l...5t< wщ-е. , IЧJ~ е- :z::ата ~,1.ц 
По отношение на горивото, използвано вг.t1~ри-., в. Репу 

· t~rj{ са, it;/ 1 
&ь „ 1 ария, QJl.ёji l'F&е:-:Ррiиа)fтрани• източник на : 

1. Необогатен уран 
- до прекратяването на дейностите в Р. България по уранодобива цялото 

количество получаван уранов концентрат се изнасяше в страната -

производител на горивото за АЕЦ Козлодуй - бившия СССР. В различни 

периоди, в зависимост от броя на работещите реактори, добивът на 

страната покриваше изцяло или частично необходимите количества за 

производството на нужното ни ядрено гориво. 

2. У слуги по обогатяването : 

- обогатяването на свежото ядрено гориво (максимално до 3,6 % ) се 

извършва само от страната - производител (СССР и Русия). България е 

страна с т.н . "отворен горивен цикъл", което предполага, че не всички 

етапи от ядрения цикъл са технологично усвоени от българската 

промишленост. Един от тези основни етапи е и обогатяването на урана по 

отношение на делящия се (изгарящ) изотоп - уран-235 . В България няма 

и не се предвижда създаването на мощности за обогатяване на ядрен 

материал. 

3. Производство на гориво : 

- друг основен етап от ядрения горивен цикъл е производстrюто на 

ядреното гориrю. Както беше споменато , България има 11 отворен горивен 

цикъл", няма мощности и не планира изграждането на такива за 

производство на ядрено гориво . 

КИАЕМЦ-Отrовоr11 н;~ ВЪПРОСНИК ЗА БЪЛГАРИЯ -11 rсда1щю1 у 
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През 1992 г. в страната ни беше приета Наредба за контрол на 

външнотърговската дейност със стоки и технологии с възможна двойна 

(гражданска и военна) употреба. С тази наредба бяха дефинирани ясно 

областите, технологиите и стокитекоито биха могли да се използват освен 

за граждански цели и за производство на оръжие. Приложение No 1 на 

наредбата е Списък на ядреното оборудване, материали и свързаните с 

тях технологии с възможно приложение в областта на ядреното оръжие в 

съответствие с INFCIRC 254 Rev. l Part 1, INFCIRC 254 Rev. l Part 2 и 

Cocom International Atomic Energy List. Приложение No 4 определяше 

стоките и технологиите с възможно приложение в областта на ракетите 

носители на химическо, биологическо и ядрено оръжие. През 1995 г. 

наредбата беше заменена от "Закон за контрол на външнотърговската 

дейност с оръжие и стоки и технологии с възможна двойна употреба" 

(обн.ДВ, бр. 102 от 1995 r.), както и Правилник за приложението му 
( 

(приет с ПМС No 38 от 06.03.1996 г.). Съгласно този закон, 

външнотърговската дейност с ядрени материали, ядрено-свързано 

оборудване и технологии с възможно приложение в областта на ядреното 

оръжие се извършва след получаване на лиценз, издаден от 

Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления 

комплекс и мобилизационната готовност на Р. България. Съгласно Чл. 26 

ал.1 от правилника за приложение на този закон, издаването на 

разрешения и оперативния контрол по отделните търговски сделки се 

извършва от Комисията за контрол и разрешения на външнотърговски 

сделки с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба 

при Министерството на търговията и външноикономическото 

сътрудничество. За получаване на лиценз съгласно Чл. 28 ал.2 т.З от 

правилника е необходимо заявителят да представи редица документи, 

един от които е документ от КИАЕМЦ, че заявителят е създал условия и 

необходимата организация за работа със съотnстната стока или 

технология. Държавните органи, отгоnарящи за контрола по тази 

търговска дейност, са Министерстnото на търговията, Главно Управление 

Митници към Министерстnото на Финансите, КИАЕМЦ и 

специализираните органи на Министерството на Вътрешните Работи . 

Политиката на Р. България в областта на контрола на вноса, износа, 

както и търговията с ядрено оборудване, ядрени материали, свежо и 

отработило ядрено гориво е определена още с основния документ, 

регулиращ дейностите по използnането на атомната енергия - ЗИАЕМЦ. 

КИАЕМЦ - Отrовоrщ на ВЪПРОСНИК ЗА БЪЛГАРИЯ - 11 rсд..~кцня 
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Чл. 1 ал. 3 на закона дефинира, че "Сътрудничеството на Република 

България с други държави при използването на атомната енергия се 

извършва при условия, които осигуряват спазването на Договора за 

неразпространение на ядреното оръжие". Спазвайки това изискване на 

закона, в страната бе създадена и функционира система за контрол на 

този вид търговска дейност. Основното ведомство, контролиращо 

законноста на извършваната външнотърговска дейност с ядрените 

материали и оборудване е КИАЕМЦ. Глава трета на закона дефинира 

основните права и задължения на Комитета, като Чл. 22 определя 

"Дейностите по използване на атомната енергия се извършват след 

издаване на разрешения от Инспекцията по безопасно използване на 

атомната енергия". Чл.23 алl. т. 2. изисква разрешения за "придобиване, 

внос, -износ, търговия, съхраняване и превозване на ядрен материал ... ". 

Действен механизъм за тази контролна дейност съществува и 

функционира в рамките на Инспекцията. До момента не са регистрирани 

съществени нарушения на съществуващите наредби и правилници в тази 

област. Във връзка с политическите и свързаните с тях икономически 

промени в региона, в тази част на Европа се увеличи вероятността от 

несанкционирана търговска дейност с ядрени материали и технологии. 

Политиката на Р. България в това отношение е ясна и категорична -

пълно спазване на изискванията на Закона за контрол на 

външнотърговската дейност с оръжие и стоки и технологии с възможна 

двойна употреба, Договора за неразпространение на ядреното оръжие, 

както и всички други международни договори и съглашения в тази връзка 

Съществува и адекватна нормативна база и възможности за 

предотвратяване или разкриване на несанкционирана търговска дейност 

в тази област, но са необходими още средства и усилия за обединяване 

усилията и възможностите на отделните ведомства за подобряване 

ефективността на контролно-превантивната дейност. Специализирани 

звена, работещи n тази област, освен горецитиранитс, са служба Контрол 

върху Общоопасните Средства (КОС) към МВР, Централната Служба за 

Борба с Организираната Престъпност (ЦСБОП), специализирани 

звена към Главно Управление Митници на Министерството на 

финансите, Националната служба за сигурност, както и други 

специализирани звена в системата на МВР. 

КИАЕ!\1Ц - Отговоr11 •1а ВЪПРОСНИК ЗА БЪJIГАРИЯ - 11 rх:;\акцнн 
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- Прилагаме текстовете на Закон за контрол на 

външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и 

технологии с възможна двойна употреба (обн., ДВ. бр. 102 от 
1995 г.) и на Правилник за прилагане на Закона за контрол на 
външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и 

технологии с възможна двойна употреба. (Приложение 2) 

12. Има лu няkakBu оzранuченuя, налшkенu Върху npegnpuяmuяma ВъВ 
Вашата страна (kamo наnрuмер яgренu елеkmроценmралu), mър2у8ащu 
с яgренu мamepuaлu: 

а) nомежgу uм (ako 8 страната 6u същесm8у6а nоВече от еgно 
makoBa npegnpuяmue); 

6) с gpyzu npegnpuяmuя uлu koмnaнuu 6 gpyzu cmpaнu? 
Няма ограничения. 

13. Моля oxapakrnepuзupaume noлumukama на Вашата страна no 
оmношенuе оmсmраняВанеmо, oбpaбomkama u npepaбomkama на 
ompaбomeнomo горuВо. Има лu страната Bu cno2ogбu за оkончаmелно 
uзВежgане на ompaбomeнomo zopuBo uзВън mepumopuяma на Вашата 
страна? Onuшeme сеzашнаmа cumyaцuя u npegcmaBeme nоgробно 
nланоВеmе за бъgещеmо. 

. КаkВп са същесmВуВащumе u планоВu kапацнmеmнu Възможносmu 
за съхраняване на яgренu omnagъцu? 

- В междуправителственото съглашение между СССР и 
НРБ за изграждането на реакторите ВВЕР-440 няма записан 

изричен текст, че съветската страна се задължава да приема 

отработилото ядрено гориво. 
- В междуправителственото съглашение между СССР и 

НРБ за и.зграждането на реакторите ВВЕР-1000 има текст, че 
съветската страна ще приема отработилото ядрено гориво за 
целия срок на експлоатация на реакторите, но не са уговорени 

условията. 

Има представен проекта-договор за приемането на 
отработило ядрено гориво от реакторите ВВЕР-440, с 
последващо връщане на получените от преработката ядрени 
отпадъци. 

По съществуващата транспортна схема отработилото 
ядрено гориво се транспортира по територията на Румъния, 

Молдова, Украина в Русия. Румъния и Украйна имат вече 
законодателство ,че през тяхната територия се забранява 
превозването на радиоактивни отпадъци, което на сегашния 
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енергетика, който · прилага съвременни технологии за 

теоретично и практическо обучение. 
Научното и инженерно обслужване се извършва от 

Институт към БАН, висшите учебни заведения и 
инженерингови организации, като ' 1Енерrопроект". 

Meжgyfl{lpogнu отношение 8 яgpL?-tama енергепшkа 

16. Моля npuлoжeme ckлloчeнume межgунароgнu сnоразуменuя за 

яgрено cъmpygнuчecm8o с gpyzu cmpaнu. 

1. Двустранни споразумения за ядрено сътрудничество 

1. Спогодба · между Правителството на Република България и 

Правшпелството на Съединените Алtерикан.ски Щати за сътрудничество 

в областта на изnолзван.ето на ядрен.ата енергия за лшрни цели -· 

Чрез т·ази спогодба Страните потвърждават отново задълженията 
., 

си да гарантират международното развитие при използването на 

ядрената енергия · за мирни цели според договореностите, които в 

максимална степен съдействат за целите на Договора за 

неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО). 

2. Спогодба лtежду _ Правителството на Република България u 

Правителството на Руската Федерация за сътрудmLчество в областта 

на мирното използване на атомната енергия 

-Спогодбата потвърждава членството на Република България в 

Обединения институт за ядрени изследвания в гр . Дубна, нормативно 

урежда взаимоизгодното сътрудничество на Страните в областта на 

мирното използване на атомната енергия, като гарантират стриктно 

изпълнение на задълженията си към ДНЯ О и като непрекъснато полагат 

усилия за повишаване на ядрената безопасност . 

Спогодбата има широк обхват на областите за съвместно научно 

изследване (като ядрена физика, управляем термоядрен синтез и физика 

на плазмата, физика на твърдото тяло, радиохимия, радиационна химия, 

атомна енергетика, в това число: осъществяване на безопасна и надеждна 

експлоатация и извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали 

(АЕЦ), усъвършенстване на ядрения горивен цикъл, контрол и издаване 

на разрешения, усъвършенстване на технологията за транспортиране и 

съхраняване на ядреното гориво, перспективни ядрени енергоизточници, 

ядрена безопасност и радиационна защита, радиологична защита от 

ядрени излъчвания, нормативно-техническа документация и т.н). 
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3. Спогодба между Правителството на Народна Република 

·. България . и . Правителството на Републшш Гърция за оперативно 

уведомяван~ при ядрена авари.я и облtен на информация за ядрени 

съоръженzm 

Спогодбата урежда техническата страна на оперативното 

уведомяване между Страните в случай на ядрена авария, съгласно 

·конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария, подписана 

във Виена на 26.09.1986г. Предмет на Спогодбата е още и двустранното 

сътрудничество между научни и други компетентни организации за 

решаване на проблеми, произтичащи от самото Споразумение. 

Двустранното сътрудничество се осъществява на базата на двугодишни 

планове в съответствие с условията, съгласувани от смесената българо

гръцка комисия за икономическо и научно техническо сътрудничество . 

4. Финансов протокол между Правителството на Република 

Българlm и Правителството на френската Република 

За укрепване на приятелските взаимоотношения, които ги свързват, 

Правителството на Република България и правителството на Френската 

Република се договориха да сключат протокола с цел да допринесат за 

икономическото развитие на България. Отпускат се 2.5 мил . френски 

франка, за да се съдейства за финансирането на закупуването от Франция 
на компактни тренажори за АЕЦ и тяхното инсталиране. 

5. Споразул~ение л~ежду Кол~итета за изnолзване на атолtната 

енергия за лтрни цели npu Министерсюm съвет на Република България и 

Федералното Министерство на околната среда, защитата на природата 

и реакторната безопасност на ФРГ no выzроси от вза1tлtен интерес във 

връзка с ядрено-техническата безопасност и радиационната защита 

Страните се уведомяват и информират незабавно и директно за 

аварии по член 1 на Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена 

авария, подписана във Виена на 26.09.1986r. Спогодбата урежда още 

обмен на информация и опит по ядрено-техническата безопасност и 

радиационната защита, благоприятства сътрудничеството на Страните и 

осигурява, при поискване, Федералното Министерство на околната среда, 

защитата на природата и реакторната безопасност на ФРГ да се постарае 

в рамките на съществуващите съгласно вътрешното право възможности 

да осигури подпомагане по технически въпроси на безопасността чрез 

привличане на германски консултантски и експертни организации. 

6. Споразулtение л~ежду Правшпелството на Република Българшl и 

Правшпелството на Румышл за оnеративно уведол~лване при ядрена 

авария и облtен на инфорлшция за ядрени съоръженzm 

Спогодбата урежда техническата страна на двустранното 

оперативно уведомяване на Страните, съгласно Конвенцията за 

оперативно уведомяване при ядрена авария , подписана във Виена 

26 .09 . 1986г . 



. ,, 7 . . Спогодба .111ежду Правшпелството на Република България и 

Правителството на Република Австрия за сътрудничество и абмен на 

инфорлtация в областта на ядрената безопасност и радиационна защита 

Страните развиват двустранно сътрудничество като съвместни 

изследвания и разработки по проблеми на ядрената безопасност и 

радиационната защита и обменят информация по тези проблеми. 

Уведомяват се при ядрена авария, съгласно Конвенцията за оперативно 

уведомяване при ядрена авария, подписана във Виена на 26.09.1986r. 

8. СпоразуАtение лtежду Правителството на Република България и 
Правителството на Република Аржентина за сътрудничество в 

областта на Atupнomo използване на атомната енергия. 

Страните си сътрудничат в развитието на научните изследвания и 

практическото използване на атомната енергия за мирни цели като се 

изброяват конкретни области. Сътруднич~ството се осъществява на 

базата на договори между институти, организации и юридически лица на 

страните в съответствие с действащото в тях законодателство. 

9. СпоразуАtение между Правителството на Република България и 
Правителството на Република Турция за оперативно уведоАLЯване при 

ядрена авария и за обАtен на zтфорлtац1LЯ за ядрени съоръжения 

Споразумението се прилага по отношение на дейностите, свързани 

с уведомяването при ядрена авария в съответствие с чл. 1 и чл. 3 на 

Конвенцията на МААЕ. 

10. Споразулtен.ие лtежду Правителството на Република България и 

Правшпелството на Япония за коопериране в областта на мирното 

използване на атолшата енергия 

Страните си сътрудничат в развитието на научните изследвания и 

практическото използване на атомната енергия за мирни цели като се 

изброяват конкретни области. Сътрудничеството се осъществява на 

базата на договори между институти, организации и юридически лица на 

страните в съответствие с действащото в тях законодателство . 

11. Многостранни международни споразумения 

1) Договор за неразпространение на ядреното оръжие; 

2) Спогодба между Народна Република България и Международната 

агенция за атомна енергия за прилагане на гаранции във връзка с 

Договора за неразпространение на ядреното оръжие; 

3) Виенска конвенция за гражданска отговорност при ядрена вреда; 

КИАЕМЦ - Отrовоrи н.~ ВЪПРОСНИК ЗА БЪЛГ АРИЯ· 11 rх:лак1111н }fffj) 



4) · Съвместен Протокол за прилагане на Виенската и Парижката 

конвенции; 

5) Конвенция за физическа защита на ядрен материал; 

6) Конвенция за оперативно уведомяване при ядрена авария; 

7) Конвенция за помощ в случай на ядрена авария или радиационна 

аварийна обстановка; 

8) Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване; 

9) Спогодба за привилегиите и имунитетите н Международната агенция 

за атомна енергия; 

Текстовете на двустранните 

сътрУ,дничество са приложени „ 

-J.tQ~tfJ 11ezar:-

споразумения за 

КИАЕМЦ- Отrоноr111ы ВЪПРОСНИК ЗА БЪЛГАРИЯ -11 rедакцня 

ядрено 
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17. Като се знае, че Българuя е страна no Дого8ора за 
uepaзnpocmpaueнue ua яgpeнume орыlащ uма лu страната Bu Влязъл В 
сuла gozoВop с МААЕ за nълен обсег om мepku за безоnасносm? Ako е 
maka, моля uзnpameme konue. Ako не, ще Влезе лu makъB go20Bop 6 сuла 
В блuзkо бъgеще? 

Съгласно чл.З от Договора за неразпространение на 
ядрено оръжие (ратифициран с Указ No. 668 на Президиума на 
НС от 10.07.1969 г., влязъл в сила на 5.03.1970 г.). България е 
сключила с МААЕ Съглашение за прилагане на гаранциите. 
Съглашението между Народна Република България и ММЕ по 
прилагане на гаранциите „ във връзка с Договора за 

неразпространение на ядреното оръжие е подписано на 

21.01.1972 г. и е влязло в сила на 29.02.1972 г. Документът се 
съхранява в Министерството на външните работи. 

18. Член лu е страната Bu на Групата на яgpeнume gocmaBчuцu 
(ГЯД)? Има лu cmpaн.ama н.ацuонално заkоноgаmелсmВо за nрuла2ане 

npaBuлama на ГЯД u Възможност ga noggъpжa нeoбxoguмume 
механuзмu за осъщесmВяВане на kонmрол? 

Да, България е член на Групата на ядрените доставчици. 
Няма специални нормативни актове по прилагане правилата на 
ГЯД. 

19. Прuсъеguнuла л11 се е cmpaнama Вн kъм КонВенцuяmа за 
фuзuчесkа охрана на яgpeнume мamepuaлu от 3 март 1980 2oguнa 
(INFCIRC/274)? Ako е maka, същесmВуВа лu национално 
зakoнogameлcmBo за npuлazaнe на maзu kонВенцuя В paмkume на 

npaBoBuя peg В cmpaнama? 

Да, България се е присъединила към Конвенцията за 
физическа защита на ядрения материал, открита за 

подписване на 

~@ 
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.·3 март 1980 г. Конвенцията е ратифицирана с Указ No. 341 на 
Държавния съвет на НРБ от 3.02.1984 г.(Обн. ДВ бр. 12 от 1984 
г.) и влиза в сила на 8.02.1987 г. Резервата относно 
задължителната юрисдикция на Международния съд и на 
Международния арбитраж по спорове относно тълкуването и 
прилагането на Конвенцията, съдържаща се в Указ No. 341, е 
оттеглена със закон, обнародван в ДВ., бр. 8 от 1994 г. Във 
връзка с прилагането на Конвенцията е приета Наредба No 8 
за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения 
материал (обн. ДВ. бр. 83 от 1993 г). 

20. OmnpaBuлa лu е страната · Bu gоброВолно npegлшkeнue go 
Межgунароgнаmа аzенцuя за amoWJ.a енергия (МААЕ) относно 

npegcmaBянemo на nogpoбнu omчemu за gBuжeнuemo на яgренu 
мamepuaлu u оборуgВане В оmгоВор на nucмomo на МААЕ GOV/2629 om 
22 януарu 1993 zog.? Ako е ·шаkа, моля npuлoжeme konue. 

България изпълнява стриктно завишените изисквания на 
МААЕ относно контрола на ядрените материали. 

21. КаkВо е cmaнoBuщemo на Вашата страна относно яgренаmа 
om20Bopнocm на mpemu · cmpaнu (Bueнckama kонВенцuя u Паршkkuя 
npomokoл)? Моля npegcmaBeme „отчет за xoga на pamuфukaцuoннuя 
процес. 

Република България е ратифицирала Виенската 
конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, както 

и Съвместния протокол за прилагане на Виенската Конвенция 
и на Парижката Конвенция със Закон, приет на 27 lоли 1994 г. 
и обн. в ДВ.бр.64 от 1994r. Конвенцията е в сила за РБ от 24 
ноември 1994 r. Република България прилага Виенската 
конвенция от деня на нейното приемане преди влизането и в 

сила. 

22. СьблiоgаВа лu Вашата страна Межgунароgннmе базuснп 
cmaнgapmu за безоnасносm (BSS) om 1994 2oguнa? хармонuзuра1Ш om 
МААЕ? 

Да, в страната ни се спазват Основни норми за 
радиационна защита 

(приети с ПМС No.252/11.Xll.1992), разработени съгласно препо 
ръчителните документи на ММЕ (ICRP - No.29). 

~j!) 
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. 23 . .-. ЧленуВа лu crnpaнama Bu В Аzенцuяmа за атомна енерzuя на 
ОИСР uл14 ako не~ ВъзнамеряВа лu ga стане член? 

Не, България не членува в Агенцията за атомна енергия 
на ОИСР, но желае това и възнамерява в най-близко бъдеще 
да започне необходимите постъпки за придобиване на 
членство. 

Mepku за безопасност 

24. Моля npegocmaBeme на E8poneuckama koмucuя mekcmo8eme на 
межgунароgнumе gozo8opeнocmu u сnоразуменuя, сkлlоченu с mpemu 
cmpaнu uлu межgунароgнu opzaнuзaцuu В областта на gocmaBkume u 
omчemнocmma на яgpeнume мamepuaлu, kakmo u сВързанumе с moBa 
мepku за без(?nасносm. · 

Закон за използване на атомната енергия за мирни цели -
обн.ДВ,бр.79/85 r.,попр.бр.80/85 rод., иэм.и доп.бр.69/95 rод. 

Правилник за прилагане на ЗИАЕМЦ -обн.ДВ.бр.66/86 год. 

Наредба N 0-35 за работа с радиоактивни вещества и други 
източници на йонизиращи лъчения-изд.от МНЗ и МВР, 
обн.ДВ.бр.60/74 год. 

Наредба N 46 за транспорт на радоиактивни вещества-изд.от 
МНЗ и КИАЕМЦ, обн.ДВ.бр.5ЗП6 год. 

Наредба N 2 за случаите и реда за уведомяване на КИАЕМЦ за 
експлоатационни изменения, събития и аварийни състояния, 
свързани с ядрената и радиационната безопасност-изд. от 
КИАЕМЦ, обн.ДВ.бр.26/88 г., попр.бр.28/88 r. 

Наредба N З за осигуряване безопасността на атомните 
централи при проектиране, изграждане и експлоатация-изд.от 

КИАЕМЦ,обн.ДВ.бр.27/88 гад. 

Наредба N 4 за отчитане, съхраняване и превозване на ядрен 
материал-изд.от КИАЕМЦ, обн.ДВ.бр.66/88 г. 

Наредба N 5 за издаване на разрешения за използване на 
атомната енергия- изд.от КИАЕМЦ, обн.ДВ .бр.13/89 год. 
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Наредба N 6 за критериите и изискванията за обучението, 
квалификацията и правоспособността на кадрите, работещи в 
областта на атомната енергия-изд.от КИАЕМЦ, 
обн.ДВ.бр.47/89, попр.ДВ.бр.43/91 г. 

Наредба N 7 за събиране, съхраняване, преработване и 
погребване на радиоактивните отпадъци на територията на РБ 
-изд.от КИАЕМЦ, обн.ДВ.бр.8/92 г . 

ПМС N 58/92 r. за финансиране на научноизследователската и 
развойната дейност по използването на атомната енергия за 

мирни цели и по контрола за ядрената и радиационната 

. -безопасност-обн.ДВ.бр.33/92 г. 

Наредба No 8 за физическа защита на ядрените съоръжения и 
ядрения материал (обн. ДВ. бр. 83 от 1993 г). 

25. Моля npegcma6eme на Koмucuяma mekcmo6eme на нацuоналноmо 
заkоноgаmелсmВо, · отнасящо се go noлumukarna В областта на 

gocmaBkume u omчemнocmma на яgpeнume мamepuaлu, kakmo u 
сВързанumе с moBa мepku за безоnасносm. 

В областта на мерките за безопасност при оставките и 
01четността на ядрените мат~риали действа следния вътрешен 

подзаконов нормативен акт, приложен по отговора на въпрос 

No.1 - Наредба No 4 за отчитане, съхраняване и превозване на 
ядрен материал. (обн. ДВ бр. 66 от 1988 r., изм . бр.83 от 1993 
г.). По останалите въпроси, свързани с доставките и 
отчетността на ядрените материали, е компетентно МЕЕР. 

26. ПpegBшkga лu Вашата страна няkakBu заkоноgаmелнu проблеми 
npu хармонuзuранеmо н.а cBoemo заkоноgаmелсm.Во 8 cъomВemcmВue с 
paзnopegбume на Г лаВа VII om ЕВраmом относно npuлazaнemo на 
npegBugeнume В ЕВраmом мepku за безоnасносш ВъВ Вcuчku яgренu 

съоръжения на сВоя mepumopuя? 

КИАЕМЦ е изработил Списък на подзаконовите 

нормативни актове, които следва да бъдат изработени във 
връзка с хармонизацията на българското законодателство с 
това на Европейския Съюз, и е създал необходимите за 
осъществяването на тази дейност екипи и организация. 

Хармонизацията на законодателството представлява по 
своето същество нормотворческа дейност . Тази дейност е 
сложен, многоетапен, вклfочващ действия на редица органи на 
изпълнителната и законодателна власт процес, но считаме, че 
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конкретни законодателни проблеми и пречки за 

осъществяването й не съществуват. 

27. Моля npegcmaBeme uнформацuя за Вcuчku 2олемu яgренu oбekmu 
u съоръжения ВъВ Вашата страна относно тяхната gеuносщ 

uзВършВанumе В тях npoцecu, mехнuя kanaцumem u налuчнumе зanacu 
от уран, nл ymoнuii u mopuii. 

Съгласно т.26 от Списъка на фактите сведенията и 
предметите, които съставляват държавна тайна на Народна 
Република България( обн. ДВ бр. 31 от 17 април 1990 r.), 
„сведенията за националния баланс на запасите от 
радиоактивни и редки метали, както и производството на 

концентрати от радиоактивни метали" съставляват Държавна 
· тайна. Следва да прецени доколко информация за наличните 
запаси на уран, плутоний и торий може да бъде предоставена 
на Европейската комисия. -

28. Моля npegcmaВeme uнформацuя за Вcuчku бъgещu nлано8е uлu 
npoekmu на съоръ:же~шя за съхраненuе, обрабоmkа uлu npepaбomka на 
уран, nлymoнuu u mopuu. 

До 1989 r. отработилото ядрено гориво се изпращаше 
обратно в СССР след 3 до 5Агодишен престой в басейните за 
отлежаване на горивото в реакторното отделение. 

След 1989 г. руската страна прекрати едностранно 
извозването на отработилото ядрено гориво. За неговото 
съхранение беше изградено междинно хранилище за 

отработило ядрено гориво (ХОГ) от басейнов тип на 
площадката на АЕЦ "Козлодуй". 

Капацитетът на ХОГ е 168 чохъла за съхранение на 
касети от ВВЕР-440 и ВВЕР-1000. Проучват се възможностите 
за удвояване на капацитета им. 

Правят се проучвания и подготовка за проектиране и 
строителство на междинно хранилище за сухо съхранение на 

отработило ядрено гориво, с което ще бъде осигурен 
достатъчен капацитет на временните хранилища. 

РБългария няма намерение да преработва отработило 
ядрено гориво и в допълнение тя е ратифицирала Конвенцията 

за неразпространение на ядреното оръжие и стриктно я 

спазва. 

В бъдеще РБългария проучва и води преговори за два 
пътя за решаване на въпроса с отработилото ядрено гориво: 

yfi) 
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1. Връщане на горивото в Руската федерация или друга 
страна за преработка, с последващо съхранение на високо 
активните отпадъци на територията на България. 

2. Погребване на отработилото гориво, след междинно 
съхранение, на територията на България. 

България не преработва уран, плутоний и торий. 

29. Моля npegcmaВeme uнформацuя за налuчнumе ВъВ Вашата 
страна koмnoнeшnu u оборуgВане, сВързан.u с цukъла н.а яgреноmо 

горuВо, koumo са oбekm на kakBumo u ga било gozoВopu или 
споразумения с mpemu cmpaнu uлu межgунароgнu ор2анuзацuu. 

България няма такова оборудване или компоненти от 
него. 

ЗО. УчасmВуВа ли cmpaнama Bu В няkakBu научно-uзслеgоВаmелсku 
npozpaмu за яgрен сuнmез, сВързанu с ynompeбama на mpшnuii, u kou са 
gocmaBчuцume на moзu mpumuu? 

България не участва в научно-изследователски програми 
за ядрен синтез, свързани с употребата на тритий. 

311 ПpegBшkga лu страната Bu няkakBu проблеми, сВързанu със 
cycneнgupaнemo н.а същесmВуВащuя До208ор no мepkume за 
безоnасносm межgу Вашата страна u МААЕ u npugъpжaнemo kъм 
До20Вора INFCIRC/193 межgу Общносmmа, МААЕ u 
нелрumежаВащumе яgренu оръжия gържаВu-членku на EBponeuckuя 
съlоз? 

Суспендирането на Съглашението между Народна 
Република България и МААЕ по прилагане на гаранциите във 
връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие 
и присъединяването на страната ни към Договора INFCIRC/193 
между Общността, МААЕ и непритежаващите ядрени оръжия 

държави-членки на Европейския съюз ще бъде естествена и 
закономерна последица от приемането на България за 
пълноправен член на Европейския съlоз и поради това не 
предвиждаме възникването на проблеми в тази връзка. 

ИзползВаие на яgре11шrш енергия за лшрии цели 

32. Моля npegocmaВeme Вcuчku проzрамнu gokyмeнmu, gekлapaцuu, 
сmаноВuща н.а Вашето npaBumeлcmВo относно uзnолзВанеmо ВъВ 

Bawama страна на яgренаmа енерzuя за мuрнu целu. 

у/ 
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С Решение на МС на Председателя на КИАЕМЦ е 
възложено изготвянето на Програма за използването на 
атомната енергия в Република България, която ще бъде 
изработена до края на 1996 г. 
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