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ЕЕННЕЕРРГГИИЕЕНН  ППРРООФФИИЛЛ  

ООББЩЩ  ППРРЕЕГГЛЛЕЕДД  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Население млн. 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.5 

БВП, 

реален ръст 
% год. 6.2 6.3 6.2 6.0 -5.0 0.9 

Реален БВП на човек (ППС)* ЕС=100 37 38 40 44 44 44 

Износ 
млн. 
евро 

9 466 12 012 13 512 15 278 11 699 15 561 

Внос 
млн. 
евро 

14 668 18 479 31 861 25 334 16 876 19 245 

Ср. годишна инфлация % 5.0 7.3 8.4 12.3 2.8 2.4 

Безработица  % 10.1 9.0 6.9 5.6 6.8 10.2 

Валутен курс**  лв./евро 1.9558 1.9558 1.9558 1.9558 1.9558 1.9558 

 Източник: НСИ, БНБ            *  Евростат     
** действащ паричен съвет и фиксиран курс на лева спрямо еврото 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Територия – 110 944 km2 
� Член на ЕС от 1 януари 2007 г., член на НАТО 
� Инвестиционен кредитен рейтинг 
� 10% корпоративен данък 
� 20% ДДС 
� Стратегическо географско положение 



 5 

МАКРОЕНЕРГИЙНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 

   2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Производство на първична 
енергия 

1000 тне 10 539 11 011 9 738 9 953 9 588 10 234 

Брутно вътрешно 
потребление на енергия 

1000 тне 20 137 20 637 20 163 19 889 17 482 17 829 

Крайно енергийно 
потребление 

1000 тне 9 276 9 722 9 528 9 419 8 475 8 691 

Крайно потребление на 
електроенергия на лице от 
населението 

кВтч 3 318 3 490 3 553 3 756 3 536 3 593 

Дял на комбинираните 
централи в общото 
производство на 
електроенергия 

% 13.27 12.61 14.80 13.56 13.23 11.07 

Дял на електроенергията от 
ВЕИ в брутното потребление 
на електроенергия 

% 11.8 11.2 7.5 7.40 9.8 15.1 

Дял на възобновяемите 
енергийни източници в 
брутното крайно 
потребление на енергия 

% 9.7 9.6 9.3 9.8 11.9 *13.8 

Енергийна зависимост % 47.28 45.99 51.67 52.49 45.63 40.37 

* Данните са от Енергийни баланси 2010 г.  на НСИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Брутно вътрешно 
потребление на 
енергия/БВП* 

кне/евро 0.920 0.887 0.816 0.760 0.703 0.703 

Брутно вътрешно 
потребление на 
енергия/БВП* 

2000=100 
% 

80.9 78.0 71.8 66.8 61.8 61.8 

Крайно енергийно 
потребление/БВП* 

кне/евро 0.424 0.418 0.386 0.360 0.341 0.343 

Крайно енергийно 
потребление/БВП* 

2000=100 
% 

85.0 83.8 77.3 72.1 68.3 68.7 

Крайно/ Брутно вътрешно 
потребление на енергия 

% 0.46 0.47 0.47 0.47 0.48 0.49 

Източник: Евростат, НСИ                                         *константни цени от 2005  
 
 
 
 

 
ИИННССТТИИТТУУЦЦИИИИ    
 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма  
(http://www.mee.government.bg) 
 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) (http://www.dker.bg) 

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) (http://www.bnsa.bas.bg) 
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Агенцията за устоойчиво енергийно развитие (АУЕР) (http://www.seea.government.bg) 

 

ЕЕННЕЕРРГГИИЙЙННИИ  ККООММППААННИИИИ  

Български енергиен холдинг 
 
Българският Енергиен Холдинг ЕАД (БЕХ ЕАД) е създаден на 18.09.2008 г. с Решение на 

Министъра на икономиката, енергетиката и туризма с предмет на дейност придобиване, 

управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска 

дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението, 

управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, въглища, 

електрическа и топлоенергия, както и други видове енергия и суровини. БЕХ ЕАД е 

акционерно дружество със 100% държавно участие. От своя страна, БЕХ ЕАД е 100% 

собственик на капитала на: Мини «Марица-изток» ЕАД, ТЕЦ «Марица-изток 2» ЕАД, АЕЦ 

«Козлодуй» ЕАД, НЕК ЕАД и дъщерното му дружество ЕСО ЕАД, «Булгаргаз» ЕАД, 

«Булгартрансгаз» ЕАД и «Булгартел» ЕАД. 

 

Въгледобив 
 

Мини “Марица Изток” ЕАД е дъщерно дружество на БЕХ ЕАД, което е в началото на 

технологичния процес за производството на електроенергия от топлоелектрическите централи 

в комплекса “Марица Изток”. Мините експлоатират най-голямото находище на лигнитни 

въглища в България, което снабдява с въглища четири топлоелектрически централи за 

производство на електроенергия и брикетна фабрика за производство на брикети. Общият 

добив на енергийни въглища в Мини “Марица Изток” за 2011 г. е 33.0 млн. тона, което 

представлява 90.5% от общия добив на въглища за производство на електрическа и топлинна 

енергия в България.  

 

Приоритетно участие в добива на кафяви въглища имат въглищата, добивани в Пернишкия и 

Бобовдолския басейни. 

 

Добивът на черни въглища се реализира от мини “Балкан 2000” ЕАД. 

Природен газ 
 

Компаниниите, които осъществяват местния добив на природен газ, са „Melrose 

Resources Sarl” и „ПДНГ” АД. През изтеклата година, добивът на природен газ в страната 

бележи значим ръст, в резултата на разработените двете нови находища в Калиакра и 

Каварна, чийто концесионер е Melrose Resources Sarl.  
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„Булгаргаз” ЕАД (Обществен доставчик на природен газ с функции по покупка и продажба 

на природен газ) и «Булгартрансгаз» ЕАД (Комбиниран оператор с функции по пренос, 

транзитен пренос и съхранение на природен газ; системен оператор на газопреносната 

мрежа) са създадени в резултат на юридическо и организационно преструктуриране на 

националната газова компания, като същите понастоящем са дъщерни дружества на БЕХ ЕАД. 

 

Газоразпределението се осъществява от частни регионални и локални компании, като с 

основен пазарен дял от 61.85% са дъщерните дружества на „Овергаз” АД, „Ситигаз България” 

с пазарен дял от 12.92%  и  „Черноморската технологична компания” с 10.24%. 

Нефт и нефтени продукти 
 

Пазарът на нефт и нефтени продукти в страната е напълно либерализиран. В България 

оперира най-голямата нефтена рафинерия на Балканския полуостров с мажоритарен 

собственик Лукойл. Сред по-големите участници в търговията с нефт и нефтени продукти са 

LUKOIL, PETROL, OMV, SHELL, NAFTEX, PRISTA OIL, OPET, HELLENIC PETROLEUM. 

 

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД – дъщерно дружество на руската Лукойл от 1999 г., е лидер 

в търговията и дистрибуцията на горива, полимери и нефтохимикали, производство на 

“ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД. Групата притежава верига над 200 бензиностанции в 

цялата страна, с висок дял от пазара на нефтопродукти, горива и полимери в държави от 

ЮИЕ. 

 

„ПРИСТА ОЙЛ” АД – България, е част от Групата на „ПРИСТА ОЙЛ”, която посредством 

дъщерните си дружества в цяла Европа, упражнява дейности в областта на производството, 

разпространението, продажбата и търговията с моторни и индустриални масла, греси, 

спирачни течности, металообработващи течности и охлаждащи течности. За последните 13 

години фирмата е развила бизнесотношения в над 20 държави от региона, като пазарното й 

присъствие в отделните страни е в рамките на 5-55%. 

"ПЕТРОЛ" АД е частна компания, създадена през 1932 г., лидер в дистрибуцията на горива в 

България, с повече от 500  бензиностанции, лаборатории за постоянен контрол на качеството 

на нефтопродуктите, 80 петролни бази и 3 петролни пристанищни терминала, равномерно 

разпределени в цялата страна. 

 

Електроенергия 
 
България разполага с разнообразен електропроизводствен микс, включващ ядрени, 

термични и ВЕИ (водни, вятърни и слънчеви централи). Производството на електрическа 
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енергия се осъществява от централи, отделени през 2000 г. от „НЕК” ЕАД, част от които 

понастоящем са включени в състава на БЕХ ЕАД, другите са собсвеност на частни компании.  

 

Ядрената централа АЕЦ „Козлодуй” (с 3760 MW инсталирана мощност, а след извеждането 

на 1, 2, 3 и 4 блокове са в експлоатация 2000 MW,) и ТЕЦ „Марица Изток 2” (1587 МW 

инсталирана мощност) са еднолични търговски дружества, които са  100% собственост на БЕХ 

ЕАД.  

 

ТЕЦ „Варна” ЕАД (1260 MW ), ТЕЦ „Контур Глобал Оперейшънс Бългърия” (908 MW ),  

заместваща мощност на площадката на ТЕЦ „Марица Изток 1”  (700 MW), ТЕЦ „Марица 3 

Димитровград” (120 MW), ТЕЦ „Русе” (220 MW) и ТЕЦ „Бобов дол” (630 MW) са 

мажоритарно или изцяло частна собственост. Малките ВЕЦ са раздържавени, а по-големите 

водни мощности и ПАВЕЦ са собственост на НЕК ЕАД. 

 

„Националната електрическа компания” ЕАД е дъщерно дружество на БЕХ ЕАД, което 

осъществява лицензирани дейности по пренос, системно управление, производство на 

електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ (2 631 MW), доставки на електрическа енергия на 

потребители, присъединени към преносната мрежа и на Електроразпределителните дружества 

и е страна по сключени дългосрочни двустранни договори за изкупуване на електроенергия. 

От 01.01.2007 г., след преструктуриране по изискванията на Директива 2003/54, от НЕК ЕАД е 

отделено дъщерно дружество – Електроенергиен системен и пазарен оператор (ЕСО 

ЕАД), като преносните активи са собственост на компанията – майка. 

 

Разпределението на електрическа енергия се осъществява от регионални компании - E.ON 

AG (Югоизточна България) и CEZ a.s. (Западна България) с мажоритарна собственост (по 

67%). Дейността на EVN AG е в Югозападна България и след предлагане на борсата на 

миноритарния държавен дял е почти със 100% частна собственост. С оглед изпълнение на 

изискванията на Директива 2003/54, дружествата са преструктурирани чрез разделяне на 

дейностите по разпределение и снабдяване с електрическа енергия в организационно и 

юридическо отношение.  

Топлинна енергия 

Лицензии за извършване на дейността топлоснабдяване са предоставени от ДКЕВР на над 20 

регионални топлоснабдителни компании. Други  лицензии са издадени за топлоелектрически 

централи в активите на химически, металургични, хранително-вкусови, нефтохимически и 

текстилни промишлени предприятия. Повечето от тези компании разполагат с инсталации за 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с обща инсталирана 

електрическа мощност 1690 МВт с общо годишно производство на електрическа енергия от 4.6 

ТВтч за 2011 г. и съответно притежават лицензия за продажба на електроенергия по 

комбиниран способ по утвърдени от ДКЕВР преференциални цени.  
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Всички топлофикационни дружества, с изключение на „Топлофикация София” ЕАД (която 

обслужва над 60% от всички потребители на топлинна енергия в страната и е 100% общинска 

собственост) са частна собственост. 

 

ЕЕННЕЕРРГГИИЙЙННАА  ЗЗААВВИИССИИММООССТТ  
 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Енергийна зависимост, общо, % 47.3 46.0 51.7 52.5 45.6 40.4 

Енергийна зависимост, въглища, % 36.1 34 37.6 42 26.9 * 

Енергийна зависимост, суров нефт, % 97.7 99.8 100.2 101 98.6 * 

Енергийна зависимост, природен газ, % 87.4 89.8 91.5 96.3 98.6 * 

* Данните са от Енергийни баланси 2010 г.  на НСИ  
 
Енергийната зависимост показва зависимостта на страната от внос на енергия и ресурси.  

 

Енергийната зависимост на България е незначително по-ниска от средната за страните-членки 

на ЕС. 

 

Основен местен ресурс на България са лигнитните въглища.  

Залежите на природен газ са скромни, но представляват интерес като местен източник, който 

до известна степен ограничава нарастването на цените на вносния природен газ.  

Количеството и потенциалът на урановите руди имат само приблизителни оценки, а добивът 

им беше прекратен и рудниците затворени заради високите разходи, несъвършените 

технологии и радиоактивни замърсявания.   

 

Ядрената енергия се отчита за местен източник и в значителна степен допринася за 

подобряване на енергийната независимост. 

 

Мерките за стимулиране на енергийната ефективност и насърчаване на производството на 

енергия от възобновяеми енергийни източници и лансираните проекти за изграждане на нови 

мощности на местни въглища и ядрено гориво ще се отразят положително на показателя за 

енергийна зависимост, но не могат да доведат до значителен ефект в краткосрочен период.  
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ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ННАА  ППЪЪРРВВИИЧЧННАА  ЕЕННЕЕРРГГИИЯЯ  
 

 

Производството на първична енергия задоволява малко над 55% от брутното вътрешно 

потребление на енергия в страната при сравнително неизменна структура през последните 

години и при динамика, произтичаща от тази на потреблението.  

0
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Производство на първична енергия, 1000 тне

Брутно вътрешно потребление на енергия, 1000 тне
  

 

ППРРЕЕООББРРААЗЗУУВВААННЕЕ  ННАА  ЕЕННЕЕРРГГИИЯЯ  
 

Около 2/3 от горивата и енергията се използват от централи за производство на електрическа 

и топлинна енергия, приблизително 1/3 – от рафинерии за производство на нефтопродукти и 

незначителна част - от брикетни фабрики, доменни пещи и коксуващи предприятия. 

Получената в резултат на преобразуването енергия е около 60% от вложената за 

преобразуване. 

 

 

Преобразуване на първична енергия, 1000 тне
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ККРРААЙЙННОО  ППООТТРРЕЕББЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ЕЕННЕЕРРГГИИЯЯ  
 
 

Наличната за крайно потребление енергия се използва за неенергийно потребление (основно 

от химическата промишленост) и за енергийно потребление. 



 11

 

Индустрията остава доминиращ потребител на енергия.  

 

 

  

 

     
 
      

ЕЕННЕЕРРГГЕЕТТИИККААТТАА  ВВ  ЦЦИИФФРРИИ  ––  22001111  гг..  

 

Настоящият раздел е подготвен въз основа на Констативен енергиен баланс за 2011 г., който 

се изготвя от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на базата на отчетна 

информация, предоставена от страна на енергийните предприятия в страната, в съответствие 

с разпоредби на Закона за енергетиката и нормативната рамка по неговото прилагане. 

 

 

ММЕЕССТТННИИ  ВВЪЪГГЛЛИИЩЩАА  
 
ДОБИВЪТ на въглища възлиза на 36.9 млн. тона, което е с 25.3% повече в сравнение с 2010 

г.  

В структурата на добитите въглища преобладават лигнитните – 93.6%, следвани от кафявите -  

6.3% и черни въглища – 0.1%. 

 

Общият добив на лигнитни въглища е 34.5 млн. тона като техен основен производител е Мини 

“Марица изток” ЕАД, с дял от 95.7%. Други производители на лигнитни въглища са мините 

„Бели брег” (1.7%), „Станянци” (1.6%) и „Чукурово” (1.0%). 

 

Общият добив на кафяви въглища е 2.3 млн. тона, добити основно от Бобовдолския (0.99 млн. 

т.) и Пернишкия (1.06 млн. т.) басейни. 

 

Общият добив на черни въглища е незначителен (14.1 хил.т.) и е реализиран от Мини „Балкан 

2000” ЕАД. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕТО на въглища е предимно за производство на електрическа и топлинна 

енергия – 97.7%, както и за производство на брикети (1.2%), за собствени нужди и други 

консуматори (0.8%) и за отоплителни нужди на домакинствата (0.3%). 

 

ППРРИИРРООДДЕЕНН  ГГААЗЗ  
 

ВНОСЪТ на природен газ в България за 2011 г. е 2 811 млн. м3/в т.ч. 248 млн. м3 горивен газ 

за функциониране на транзитната система/, което е с 6% повече от предходната 2010 г.  и се 

осигурява от Русия - единствен доставчик на ресурса за България. Местният добив на 

природен газ през 2011 г. е 443 млн. м3, реализирани  от „Мелроуз Ресорсис Сарл” и 

„Проучване и добив на нефт и газ” АД. За сравнение, добивът през 2010 г. е само 74 млн. м3. 

Значимият ръст на добития природен газ в страната, се дължи на разработените от Melrose 

Resources Sarl, две нови находища в Калиакра и Каварна.  
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Българската страна експлоатира подземното газохранилище “ЧИРЕН”, с капацитет на активен 

газ около 450 млн. м3/годишно. През 2011 г. в него са нагнетени 349 млн. м3 природен газ, а 

изтегленото количество е 368 млн. м3. 

ПОТРЕБЛЕНИЕТО на природен газ в страната е 2 994 млн. м3, което е с 12% повече в 

сравнение с 2010 г. С изключение на сектор „Строителство”, във всички други сектори от 

икономиката на страната, е отчетен ръст на потреблението на природен газ. Тяхното 

количествено изражение, в сравнение с 2010 г., е посочено на графиката: 

 

 

Предмет на особено внимание представлява динамиката на продажбите на 

газоразпределителните дружества, чиято мрежата е в процес на развитие и разширение. През 

2011 г. техните продажби са нарастнали с 14% спрямо 2010 г. Ръстът при основните компании 

„Овергаз Инк” АД, „Ситигаз България” ЕАД и „Черноморска технологична компания”, е 

респективно 8%, 20% и 2%. Пазарният им дял е визуализиран на следващата графика: 

 

Пазарен дял на най-значимите 
газоразпределителните дружества: 

"Овергаз",  "Ситигаз" и ЧТК за 2011г., %

61.85

12.92

10.24

Овергаз Ситигаз ЧТК
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В структурно отношение, ръст на продажбите от газоразпределителните дружества има в 

промишлеността – 23.4% и бита – 13.3%. Намалено потребление от 29%, е отчетено в 

обществено-административните сгради.  

 

 

 

 

 

ННЕЕФФТТ,,  ННЕЕФФТТООППРРООДДУУККТТИИ  ИИ  ББИИООГГООРРИИВВАА  
 
 

Добивът на нефт в Р България е в незначителни количества – 22 хил. тона през 2011 г. 

Осъществява се от предприятие “Проучване и добив на нефт и газ” гр. Долни Дъбник, което е 

собственост на частна компания от 2004 г.  

 

Потребностите от НЕФТ в страната се обезпечават предимно от внос. Основен вносител и 

преработвател на нефт е  “Лукойл Нефтохим Бургас” АД.  

През 2011 г. от рафинерията са внесени около 4.5 млн. тона суров нефт, което е с 16.1% по-

малко в сравнение с 2010 г.  

 

Произведени са 5.6 млн. тона нефтопродукти,  които са реализирани както на вътрешния 

пазар на горива – автомобилно, дизелово, самолетно гориво и масла, така и за износ.  

 

 

ЕЕЛЛЕЕККТТРРИИЧЧЕЕССККАА  ЕЕННЕЕРРГГИИЯЯ  
 

 
 

Брутното ПРОИЗВОДСТВО на електрическа енергия 

е 50.7 ТВтч, което е с 8.4% повече от производството 

през 2010 г. Търговският ИЗНОС на електрическа 

енергия е 10.7 ТВтч или 21.0% от брутното 

производство.  

 

 

 

В структурата на производство на електрическа 

енергия доминират топлоелектрическите централи, използващи въглища, следвани от 

ядрената централа АЕЦ „Козлодуй”. Произведената електрическа енергия от вятърни 

генератори през 2011 г. е 0.8 ТВтч (835.3 ГВтч), което с 22.6% повече в сравнение с 2010 г. и 

представлява 22.6% от брутното електропроизводство от ВЕИ. 

Делът на вложените местни енергоносители за производството на електрическа енергия през 

2011 г. е 87.7%, а този на вносните – 12.3% (ядрената енергия е отчетена като местен 

енергоносител).   

Структура на брутното производство на 
електрическа енергия по видове 

централи (2011 г.) 

49.6%

1.8%
7.3%3.9%

5.2%

32.2%

ТЕЦ АЕЦ ТФЕЦ ЗТЕЦ ВЕИ ПАВЕЦ
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Производството на електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин от 

топлофикационните централи е с тенденция за повишаване, след привеждане в съответствие с 

европейските изисквания на производствените им мощности. 

 

Крайното ПОТРЕБЛЕНИЕ на електрическа енергия в страната през 2011 г. възлиза на 29.5 

ТВтч, което е с 4.5% повече в сравнение с  2010 г. Стопанският и обществен сектор участват в 

крайното потребление на електрическа енергия с 63.0%, а битовия с 37.0%. 

 

Закупената от крайните снабдители електрическа енергия възлиза на 26.6 ТВтч, което 

представлява с 2.5% повече от 2010 г. 

 

Продажбите на електрическа енергия на свободния пазар в страната (потребите, възползвали 

се от правото си да избират доставчик) през 2011 г. са 4.9 ТВтч (16.4% от продадената 

електрическа енергия на крайни потребители в страната).  

 

Нивото на отваряне на пазара на електроенергия, включващ както потребителите, 

възползвали се от правото си на избор на доставчик, така и търговския износ е 33.7%. 

 

ТТООППЛЛИИННННАА  ЕЕННЕЕРРГГИИЯЯ  
 

 През 2011 г. е ПРОИЗВЕДЕНА 14.6 ТВтч топлинна 

енергия от ТФЕЦ, ЗТЕЦ и АЕЦ, което е с 3.6% по-малко 

в сравнение с 2010 г. (топлофикационни дружества – 

увеличение с 3.1%, заводски централи – намаление  с 

9.8%, АЕЦ „Козлодуй” – намаление с 2.2%).  

 

С най-голям относителен дял от вложените горива за 

производство на топлинна енергия са газообразните 

горива - 52.9%, следван от вносните въглища – 31.6%, местни въглища – 12.8%, ядрена 

енергия – 2.1%, течни горива – 0.2% и биогорива – 0.4%.  

 

В структурата на производство на топлинна енергия с доминиращ дял са топлофикационните 

дружества – 50.6%,  следвани от заводските централи – 47.7% и АЕЦ „Козлодуй” ЕАД – 1.7%. 

 

РЕАЛИЗИРАНАТА  топлинна енергия през 2011 г. възлиза на 11.2 ТВтч, което е с 4.8% по-

малко спрямо 2010 г. В структурата на потребление на топлинна енергия с най-голям дял са 

промишлените и стопански потребители – 55.1%, следвани от домакинствата – 38.1% и 

бюджетните организации – 6.8%. Спрямо 2010 г., потреблението на топлинна енергия от 

Структура на производство на 
топлоенергия, % - 2011 г.

50.6%47.7%

1.8%

ТФЕЦ ЗТЕЦ АЕЦ
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бюджетните потребители се е увеличило с 14.3%, на битовия сектор - увеличение с 2.8%., а 

при промишлените и стопански потребители  е намаляло с 11.2%. 

 

 

 

 

 

Списък на съкращенията 

АЕЦ Атомна електрическа централа 

БВП Брутен вътрешен продукт 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВЕЦ Водно електрическа(и) централа(и) 

ГВтч Гигаватчас(а) 

ЕС Европейски съюз 

ЕС-27 Европейски съюз, обхващащ 27 държави-членки 

ЗТЕЦ Заводска топлоелектрическа централа 

кне/евро БВП Килограм(а) нефтен еквивалент на единица брутен вътрешен продукт 

лв./евро Валутен курс на лева спрямо еврото 

Млн. м3 Милиона кубически метра 

Млрд. м3 Милиарда кубически метра 

Млн. т. Милиона тона  

НСИ Национален статистически институт 

ПАВЕЦ Помпено – акумулираща водно електрическа централа 

ТВтч Тераватчас(а) 

СО2 Въглероден двуокис 

ТЕЦ Топлоелектрическа(и) централа(и) 

тне Тона нефтен еквивалент 

ТФЕЦ Топлофикационна електроцентрала (топлофикационно дружество) 

ХЕК Хидроенергиен комплекс 

хил. т. Хиляди тона  

MW Мегават(а) 

 

 

 

 

 

 

 


