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Annotation: 
Some expectations for Households future fuel and energy consumption changes have been 
presented. There have been analyzed the main reasons, motivating the Households gasification 
implementation and its influence over the sectors energy consumption. Some improvement of 
Households consumption structure expectations is developed with the view to environment harmful 
emissions decrease An example of Households natural gas consumption structure by processes is 
developed. 

Природният газ е енергиен източник с изключително важно значение за страната, 
поради благоприятното му влияние за намаляване на вредните емисии върху околната среда. 
Но тази причина, разширеното използване на този енергоресурс в перспектива, би 
спомогнало за преориентиране към по-качествена и по-сигурна енергийна услуга от страна 
на потребителя, а именно насочване на потребителя към екологично чистия енергиен 
източник - природен газ, както за преобразуване в електро- и топлоенергия, така и за 
директна консумация в отделните стопански сектори. Природният газ за страната се 
осигурява предимно чрез внос от Русия. 

В табл. 1 е представен индексът на изменение на вноса на природен газ в периода 
1990-2000 год. Най-висок внос на природен газ е реализиран в началото на периода през 1990 
год. от порядъка на 6.83 млрд. нм3. Значимото намаление на вноса на природен газ за 
ретроспективния период се дължи в голяма степен на преструктурирането на индустрията и 
преминаване към по-малко енергоемки производства от една страна, и от друга на забавената 
приватизация на индустриалните предприятия. Не без значение за спада на вноса на 
природен газ оказва влияние свиването на вътрешното потребление на химически продукти 
и спада в цените на торове и други химически продукти ма международните пазари. Това от 
своя страна се отрази негативно върху производството на химическата промишленост, кояю 
е един от големите потребители на природен газ, не само за производството на електро- п 
топлоенергия, но и като суровина. Спадът на вноса на природен газ за периода е 47%. 

Табл. 1. Индекс на изменение вноса на природен газ в Р.Бьлгария 

Година 1990 1991 1992 1993 ! 1994 1995 1996 I 1997 1998 1999 2000 
Внос 100.0 82.8 75.1 69.8 1 69.0 84.1 ! 87.2 [71.1 56.0 50.7 1 53.1 

Природният газ е основен енергоносител в националните енергийни баланси. 
Очакванията в перспектива са той да продължи да играе важна роля при задоволяване на 
енергийните нужди на страната, особено що се отпася до намеренията на МЕЕР за 
ускоряване въвеждането на битова газификация у нас. Приобщаването към ЕС изисква и 
адекватност на структ урите на БВП и БДС, както и изпълняването на определени изисквания 
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К1,м структурата па енергопотребление в I'. 1>ыи ария. 'Задоволяване по i ребнос т и ie па 
населенного от горива и cucpiпя. в значителна част и страните на Европа. се ижт.ршка на 
базата на газификация на бита. независимо от възможностите за добив на природен гач в 
съответните страни. Това обстоятелство се обяснява с добрите екологични възможности па 
енергоносителя, с неговите горивни характеристики и др. Особено внимание се обръща на 
намаляване електропотреблението в страната, като възможност за подобряване на е л е к т р о - и 
енергоемкосгга на българските стоки на Европейския пазар. В реално изражение, кип 
дейност може да бъде осъществена и чрез въвеждането на битова газификация в страната, 
предимно в населени места необхванатн от топлофикационните дружества. 

Бяха разработени няколко сценария за развитие потреблението на горива и енергия на 
населението в зависимост от степента на проникване на природния газ за битова 
•азификация в страната. Това е секторът, който е най-чувствителен към структурните 
изменения, свързани предимно с промени в ценовата политика иа правителството. Затова и 
най-голямо внимание се обръща на очакваните изменения, настъпили във връзка с 
различната степен на проникване на природния газ за битова газификация у пас. На фиг. 1 са 
представени прогнозните очаквания за потреблението на природен газ за населението на база 
различна степен на развитие на битовата газификация. 

2001 2005 2010 2015 

Фиг . 1. Очаквания изменения в потребление на природен газ в бита, 
хил.туг. 

Предполага се. че към 2005 год. очакванията за настъпили изменения в потреблението на 
природен газ за битови нужди няма да се различават съществено. В периода 2010-2015 год., 
различията между отделните сценарии за приложение на природния газ за битови цели ще 
бъдат значими на база практическите и финансови възможни за реализация на проектите за 
газификация на бита. На фиг.2 са представени прогнозните очаквания за измененията в 
крайното потребление на горива и енергия за битовия сектор. Предполага се, че към 2005 
год. крайното потребление на горива и енергия за населението ще се намали незначително, 
като известна реакция на ценовите изменения на горивата и енергия в посока на 
нормализиране на цените и покриване на действителните им производствени разходи от една 
страна и от друга в резултат на прогнозата за намаление на населението в страната. В 
периода след 2010 год. прогнозните очаквания са за стабилизиране на потреблението на 
горива и енергия в сектора и с тенденция на нарастване, иа база предположението за 
увеличаване на степента на комфорт при ползване на енергийните услуги от страна на 
населението. На фиг.З са представени прогнозите за общите очаквания за потребление на 
природен таз в страната при различната степей на проникване на природния газ за битова 
газификация у нас. Предполага се. че при стабилизиране на икономиката на страната и при 
нормализиране на дейността на сектор "Индустрия", общого потребление на природен газ 
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ще дос пи не стойностите на потребление през 1990 год. в края на периода. I [рсдноскшкп ча 
това са очакваното оживление на производството и потреблението не само в сектор 
"Индустрия" и сектор "Битов", но и в останалите икономически сектори lie па последно 
място, трябва да споменем и очакванията ча бъдещо развитие на под сектор "Енергетика". 

аКЕП-пр.газ-
песимистичен 

I КЕП-пр.газ-умерен 

• КЕП-пр.газ-
оптимистичен 

2001 2005 2010 2015 

Фиг . 2. Очаквания изменения в крайното потребление на горива 
и енергия в бита, хил.туг. 

В енергийната стратегия 2002 год. на Министерството на енергетиката и енергийните 
ресурси ясно са декларирани намеренията за създаване на благоприятна регулаторна рамка и 
среда за развитие на комбинираното производство на електро- и топлоенергия у нас. Като 
елемент от тази програма се явяват и очакванията за нарастване в известна степен на 
потреблението на природен газ за енергетиката. Прогнозните изменения на потреблението на 
природен газ за електропроизводство в периода 2001-2005 год. са с ръст около 16%; за 
периода 2005-2010 год.-ръст от порядъка на 25% и в периода 2010-2015 год,- ръст около 
16%. 

2001 2005 2010 2015 

Фиг. 3. Очаквания изменения в потребление на природен газ в страната, 
хил.туг. 

Прогнозните изменения на потреблението на природен газ за топлопроизводс гво в 
периода 2001-2015 год. са с ръст около 4% и то във края на периода. На фиг. 4 е представена 
структурата на потребление на природния газ по сектори в страната при песимистичен 
сценарий на газово развитие. Изменението на дела на сектор "Индустрия" в общото 
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потребление на природен ias » странаiа се (апаша около IX"с. ia периода. Деды на ^ е м о р 
"Услуги" н общото потребление на природен газ н crpanaia нараства от п р о 2001 ют . на 
около 6% в края на периода. Значително се увеличава дела на потреблението на природен i ai 
в общото потребление на природен газ в страната на населението от 1.8° ч> за 2001 год. на 
в края на периода. 

0 Индустрия 
• Услуги 
• Население 
• Енергетика 

2001 2005 2010 2015 

Фш . 4. Очаквания за структурата на потребление па природен газ по сектори в Р. 
България при песимистичен сценарий па газово рашнтпе, хил.туг. 

I I Индустрия 
• Услуги 
• Население 
• Енергетика 

2001 2005 2010 2015 

Фиг. 5. Очаквания за структурата на потребление на природен газ по сектори в Р. 
България при оптимистичен сценарий на газово развитие, хнл.туг. 

На фиг. 5 е представена структурата на потребление на природния газ по сектори в 
страната при оптимистичен сценарий на газово развитие. Изменението на дела на сектор 
' 'Индустрия" в общото потребление на природен газ в страната намалява до 15% в края на 
периода. Дельт на сектор "Услуги" в общото потребление на природен газ в страната 
нараства от 2% през 2001 год. на около 6% в края на периода. Значително се увеличава дела 
на потреблението на природен газ в общото потребление на природен газ в страната на 
населението от 1.8% за 2001 год. на 42% в края на периода. 

Разпределението потреблението на природния газ в битовия сектор по процеси е с 
максимално участие на природен газ за отопление-над 85% и около 15% за приготовление па 
храна и топла вода. Газифицирането на битовия сектор би облекчило в значителна степен 
електроенергийния баланс на страната и би спомогнало за намаляване на замърсяванията на 
околната среда, поради добрите екологични възможности на енергоносителя. 
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