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Енергийната политика на ЕС и политиката на България 

Стнс. дтн. Пламен Цветанов, инж. Кристина Хаджийска 

 

 Енергийната политика на ЕС има дълга история и многобройни измерения още от 

преди България да стане член на ЕС. Мотивите на авторите за този анализ са две кратък 

преглед на еволюцията и съдържанието на Европейската политика до 2020 г. и 

енергийната политика на България от приемането й в ЕС досега. 

 

Енергийната политика на Европейския съюз 

 Анализът представя кратко  структурата, съдържанието и механизмите за 

управление по тематични области до 2000 г., основни интегриращи документи на ЕС за 

периода 2000 - 2020 г. и Предложението за регламент на Европейският парламент и Съвет 

на ЕС относно управлението на Енергийния съюз от 2021 до 2030 г. [1] 

1.1. Документи на ЕС по тематични области.  

Енергийна политика 

 Елементи на енергийна политика, свързани с икономиката на развитие съществуват 

от първите дни на създаването на ЕС като обединение на развитите страни от Западна 

Европа. Енергийната политика като система от елементи съществува и се развива в 

няколко стъпки:  

1) Енергийна стратегия за устойчива, конкурентна и сигурна енергетика 

[2]. Стратегията формулира шест приоритетни области: енергия за ръст и работни места: 

завършване на вътрешен европейски пазар за електроенергия и газ; вътрешен енергиен 

пазар, който гарантира сигурността на доставките: солидарност между държавите-членки; 

справяне със сигурността и конкурентоспособността на енергийните доставки: към по-

устойчив, ефикасен и разнообразен енергиен микс; интегриран подход за ограничаване на  

изменението на климата; насърчаване на иновациите: европейски стратегически план за 

енергийни технологии; към последователна външна енергийна политика. 

2) Лисабонска стратегия за икономически ръст и работни места [3]. Наред 

с основните цели за прираст, стабилност и вътрешен енергиен пазар за първи път поставя 

проблема за интегрирането на климата и енергийната политика в единна енергийна 

политика за Европа (EPE) и създаване на план за действие до 2009 г. за изграждане на 

вътрешно-европейски  пазар за газ и електроенергия; сигурност на енергоснабдяването; 

международна енергийна политика; енергийна ефективност и ВЕИ (повишаване на 

енергийната ефективност на ЕС с 20 % до 2020 г., двадесет процентов дял на ВЕИ в 

общото европейско енергийна потребление към 2020 г. и минимум 10% биогорива в 

потребностите на бензин и дизел към 2020 г.); дългосрочни цели на търговията с емисии 

за намаляване емисиите на парникови газове;  иновационни изследвания в областта на 

технологиите за устойчиво енергоснабдяване и устойчиво използване на органичните 

горива.   

3) Енергийна политика за Европа. Съобщение на Комисията до 

Европейския съвет и Европейския парламент [4].  Предизвикателства: устойчивост; 

сигурност на доставките; конкурентоспособност; план за действие; вътрешен енергиен 

пазар; солидарност между държавите-членки и сигурност на доставките на петрол, газ и 

електроенергия; дългосрочен ангажимент за намаляване на парниковите газове и система 
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на ЕС за търговия с емисии; амбициозна програма за мерки за енергийна ефективност но 

общностно, национално, местно и международно равнище; по-дългосрочна цел за 

възобновяема енергия; европейски стратегически план за енергийни технологии; към 

бъдеще на изкопаеми горива с ниско съдържание на CO2; бъдещето на ядрената 

енергетика; международна енергийна политика, която активно следва интересите на 

Европа; ефективен мониторинг и отчетност.  

 

Климат 

1) Ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, 

изпускани от големи горивни инсталации [5]. Директива 2001/80/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета от 23 октомври 2001 г. Директивата се прилага спрямо горивните 

инсталации, чиято номинална топлинна мощност е равна или превишава 50 MW, 

независимо от използвания вид гориво (твърдо, течно или газообразно).  

2)  Европейска възможност за изменение на климата [6]. През 2007 г. 

пазарът е повратна точка за политиката на Европейския съюз в областта на климата и 

енергетиката. Две ключови цели бяха поставени от Европейския съвет: намаляване на 

емисиите на парникови газове с най-малко 20% до 2020 г. и до 30%, ако има сключено 

международно споразумение за други развити страни; 20% дял на възобновяемите 

енергийни източници в енергопотреблението на ЕС до 2020 г.: политическо ръководство 

на ЕС в действие; осигуряване на просперираща Европа по време на промяната; 

възможностите, които предлага прехода са широко-обхватни; основни принципи и 

инструменти за постигане на целта (актуализиране на системата за търговия с емисии; 

намаляване на емисиите на парникови газове извън системата за търговия с емисии; нова 

ера за възобновяема енергия; ролята на енергийната ефективност; с поглед след 2020 г. : 

увеличаване на потенциала за по-дълбоко съкращаване на емисиите; което води до 

промяна; специфични нужди на енергоемките отрасли; способност за инвестиране). 

 

Технологии 

1) Подпомагане на ранни демонстрационни дейности за устойчиво 

развитие, производство на електроенергия на база изкопаеми горива [7]: разходи и 

ползи от улавянето и съхранението на CO2; преодоляване на препятствията за 

технологиите за улавяне и съхранението на CO2; структура на ЕС, която да стимулира 

демонстрационни дейности за съоръжения за улавяне и съхранението на CO2 от 

топлоелектрически централи; катализиране на финансирането за улавяне и съхранението 

на CO2 (мобилизиране на значим ангажимент от страна на промишлеността ще е от 

ключово значение; подготовка на пътя за силно ангажиране на държавите-членки; 

установяване на източници за финансиране на нивото на ЕС); ранна подготовка за крупни 

реализации. 

2) Европейски стратегически план за енергийни технологии [8]: 

необходимост от Европейски стратегически план за енергийни технологии; постигане на 

политическа визия (енергийна ефективност; постигане на целите за 2020 година; 

постигане на визията за 2050 година; общи усилия за постигане на резултати; действия от 

страна на частния сектор; действия на национално ниво; действия на нивото на 

Общността; действия на глобално ниво); цели на плана; съвместно стратегическо 

планиране; ефективно изпълнение−съвместна работа на ниво на Общността (европейски 
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индустриални инициативи; създаване на съюз за европейски научни изследвания в 

областта на енергетиката; трансевропейски енергийни мрежи и системи на бъдещето); 

ресурси (разширяване на базата на човешките ресурси); международно сътрудничество; 

напредък на работата.  

 

Енергийна ефективност 

1) Ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване 

на енергийни услуги [9]. Директивата 2006/32/ЕО стимулира рентабилното повишаване 

на ефективността при крайното потребление на енергия в държавите-членки: цели в 

областта на енергийните спестявания; насърчаване на ефективността на крайното 

потребление и на енергийните услуги (наличност на информация; схеми за квалификация, 

акредитиране и сертифициране; финансови инструменти; фондове и механизми за 

финансиране; енергийни обследвания; измерване и информативни сметки за енергийното 

потребление); заключителни разпоредби (доклади; преглед и адаптиране на рамката; 

отмяна; транспониране).  

2) Относно първата оценка на националните планове за действие в 

областта на енергийната ефективност [10]:  енергийната ефективност и директивата за 

енергийните услуги в цялостната политика на ЕС за климата и енергията; директивата за 

енергийните услуги – прилагане към днешната;  национални планове за действие в 

областта на енергийната ефективност-първа оценка; ниво на амбиция; роля на публичния 

сектор като водещ пример; насърчаване на енергийната ефективност: повишаване на 

осведомеността, образувание и обучение;   насърчаване на енергийната ефективност: 

предоставяне на стимули  и механизми (финансови и фискални стимули- доброволни 

споразумения, икономически инструменти, дружества за предоставяне на енергийни 

услуги; фондове и механизми  за финансиране); насърчаване на енергийната ефективност: 

осигуряване на институционална инфраструктура за нейното осъществяване; транспорт и 

пространствено планиране; поуки;  да напреднем заедно по отношение на енергийната 

ефективност (Мониторинг на транспонирането; улесняване на прилагането; включване на 

заинтересованите страни). 

3) Енергийна ефективност-как да се постигне двадесетпроцентната цел 

[11]:  рискът от недостатъчни постижения; какво е постигнато досега (Значение на 

енергийната ефективност; инструменти на ЕС за постигане на енергийна ефективност (пет 

стълба на политиката: обща политическа рамка; национални планове; правна рамка; 

допълнителни инструменти; международно сътрудничество); развитие на равнище ЕС; 

развитие на национално, областно и местно равнище; следващи стъпки; по-нататъшни 

действия. 

4) Енергийна ефективност на сградите [12]: приемане на методология за 

пресмятане на енергийна ефективност на сградите; определяне на минимални изисквания 

за енергийна ефективност; пресмятане на разход-оптимални нива на минимални 

изисквания за енергийна ефективност; 

 ─Нови сгради, включително високоефективни алтернативни системи за 

децентрализирано енергийно снабдяване, когенерация, районни или отоплителни и 

охладителни системи, термопомпи; съществуващи сгради; технически сградни системи; 

сгради с близко до нулевото енергопотребление; финансови стимули и финансови 

бариери; изследване на сертификати за енергийна ефективност (инспектиране на 
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отоплителни и охладителни системи; независими експерти, независими контролни 

системи). 

 

Сигурност 

1) План за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност [13]:  

 ─Инфраструктурно развитие и енергийни потребности на ЕС. Комисията 

предлага следните шест приоритетни инфраструктурни области: свързване на 

енергийните пазари в Европа; южен газов коридор за доставки на природен газ от 

Каспийско море и Близкия изток; втечненият природен газ и наличието на адекватни 

газови резервоари за осигуряване на ликвидност и разнообразие на газовите пазари в ЕС; 

цялостно завършен Средиземноморски енергиен пръстен, свързващ Европа и Южното 

Средиземноморие; преносни връзки за природен газ и електроенергия по оста север-юг в 

Централна и Югоизточна Европа; схема за изграждане на морска електропреносна 

мрежа в Северно море.  

 ─Значение на енергията в международните отношения на ЕС: широко-обхватни 

споразумения със страни-производителки извън Европа; постигане на добри енергийни 

взаимоотношения  между ЕС и Русия; енергиен диалог ЕС-ОПЕК; сътрудничество с 

партньори като Австралия, Канада, Япония, САЩ, Китай, Латинска Америка и Карибския 

басейн; по-високо равнище на енергийните отношения с Африка; налагане на най-високи 

стандарти за ядрена безопасност и сигурност; конкретни механизми, необходими за 

осигуряването на прозрачност между държавите-членки и ЕС. Подобряване на запасите от 

нефт и природен газ и на механизмите за реагиране при криза (задължителен режим за 

кризисни запаси от нефт и нефтопродукти; преразглеждане на законодателството на ЕС 

относно стратегическите кризисни  запаси от нефт и нефтопродукти; ежеседмични 

сумарни данни  за количеството на търговските запаси от нефт и нефтопродукти; 

директива за сигурност на доставките на природен газ);  

 ─Нов импулс в областта на енергийната ефективност. Действия в областта на 

енергийната ефективност до 2020 г.; нов пакет от инициативи за енергийната ефективност 

от 2008 г.; Директива за енергийни характеристики на сградите; Директива за енергийните 

етикети; директива за екопроектиране; когенерацията- важен проект; мрежи от 

заинтересовани страни; спогодба с кметовете; кохезионната политика с над 9 млрд. евро 

за енергийна ефективност и ВЕИ през периода 2007-2013 г.; зелено данъчно облагане; 

международно сътрудничество за енергийна ефективност.  

 ─Подобряване на използването на местните енергийни ресурси на ЕС: 

инициатива „20-20-20“; план за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност; 

разработване на ВЕИ; инициатива на ЕС за финансиране на устойчива енергия.  

 ─С поглед към 2050 г.: декарбонизация на електропроизводството на ЕС до 2050 

г.; премахване на зависимостта на транспорта от използването на нефтопродукти; 

нискоенергийни сгради и сгради с положителен енергиен баланс; интелигентна 

взаимосвързана електрическа мрежа; пропагандиране на високоефективна енергийна 

система с ниско въглеродна интензивност за целия свят; ефикасна външна политика. 
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Вътрешен енергиен пазар 

1) Условия за достъп  до мрежата на трансграничен обмен на 

електроенергия [14]: сертифициране на оператори на преносни системи; европейска 

мрежа на операторите на преносни системи на електроенергия; създаване на ЕМОПС за 

електроенергия; създаване на мрежови кодекси; изменения на мрежови кодекси; задачи на 

ЕМОПС за електроенергия; наблюдение на Агенцията; консултации; разходи;  регионално 

сътрудничество между операторите на преносни системи; компенсаторен механизъм 

между операторите на преносни системи; такси за достъп до мрежите; предоставяне на 

информация; общи принципи на управлението на претоварването; нови междусистемни 

електропроводи; насоки; регулаторни органи; предоставяне на информация и 

поверителност; право на държавите-членки да предвиждат по-подробни мерки; санкции; 

процедура на комитет; доклад на Комисията. 

2) Общи правила за вътрешния пазар на природен газ [15]. 

 ─Общи правила за организация на сектора: задължения, свързани с обществени 

услуги и защита на клиенти; процедура за получаване на разрешение; наблюдение на 

сигурността на доставките; регионална солидарност; насърчаване на регионалното 

сътрудничество; технически правила. 

  ─Пренос, разпределение и ВПГ: определяне на газопреносни системи и оператори 

на газопреносни системи; определяне и сертифициране на операторите на гозопреносни 

системи; сертифициране по отношение на трети държави; определяне на оператори на 

системи за съхранение и на системи за ВПГ; задачи за операторите на газопреносните 

системи, на системи за съхранение и/или за ВПГ; независими системни оператори; 

отделяне на собствениците на газопреносни системи и операторите на системи за 

съхранение; поверителност за операторите на преносни системи и собствениците на 

преносни системи. 

  ─Независим оператор на газопреносна система: активи, персонал, оборудване и 

самоличност; независимост на оператора на газопреносната мрежа; независимост на 

персонала и ръководството на оператора на газопреносната мрежа; надзорен орган; 

програма за съответствие и отговорник по съответствието; план за развитие на мрежата и 

правомощия за взимане на инвестиционни решения; правомощия за вземане на решение 

по отношение на свързването на съоръжения за съхранение. 

  ─Разпределение и доставки: определяне на операторите на газоразпределителни 

системи; задачи на операторите на газоразпределителни системи; отделяне на операторите 

на газоразпределителни системи; задължения за поверителност за операторите на 

газоразпределителните системи; затворени газоразпределителни системи; комбиниран 

оператор. 

  ─Отделяне и прозрачност на счетоводните отчети: право на достъп до счетоводните 

отчети; отделяне на счетоводните отчети. 

  ─Организация на достъп до системата: достъп на трети страни; достъп до 

съоръжения за съхранение; достъп до добивни тръбопроводни системи; отказ на достъп; 

нова инфраструктура; отваряне на пазара и реципрочност; директни газопроводи. 

  ─Национални регулаторни органи: определяне и независимост на регулаторните 

органи; общи цели на регулаторните органи; задължения и правомощия на регулаторните 
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органи; регулаторен режим на трансграничните въпроси; съответствие с насоките; 

съхранение на документацията. 

  ─Пазари на дребно; 

  ─Заключителни разпоредби: защитни мерки; равнопоставени условия; дерогации 

във връзка с „вземане-или-плащане“; възникващи и изолирани пазари; процедура за 

преразглеждане; комитет; докладване; отмяна; транспониране. 

 

Търговия с емисии 

1) Установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови 

газове в рамките на Общността [16]: разрешителни за емисии на парникови газове; 

метод на разпределение; разпределение и издаване на квоти; прехвърляне, връщане и 

отмяна на квоти; валидност на квотите; указание за мониторинг и докладване на 

емисиите; достъп до информация;  компетентен орган; регистрационни база данни; 

докладване от страна на държавите-членки; други схеми за търговия с емисии на 

парникови газове; временно изключване на някои инсталации; формиране на пулове; 

преглед и по-нататъшно развитие. 

2) Подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии 

на парникови газове на Общността [17]: разрешителни за емисии на парникови газове; 

количество на квотите за цялата Общност; търг на квоти (преходни общностни правила за 

хармонизирано безплатно разпределение на квоти; мерки в  подкрепа на определени 

енергоемки отрасли в случай на „изтичане на въглерод“; възможност за преходно 

безплатно разпределение на квоти за модернизиране на производството на 

електроенергия.); национални мерки за изпълнение; валидност на квотите; мониторинг и 

докладване на емисии; разкриване на информация и професионална тайна; процедура за 

едностранно включване на допълнителни дейности и газове. (хармонизирани правила за 

проекти, водещи до намаляване на емисиите.); изключване на малки инсталации, за които 

се прилагат равностойни мерки; транспониране. 

 

Възобновяеми енергийни източници 

1) Относно насърчаване на производството и потреблението на 

електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния 

електроенергиен пазар [18]: схеми за подпомагане; гаранция за произход на 

електроенергия; административни процедури; свързване с мрежата; обобщен доклад; 

транспониране. 

2) Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

изменение, а впоследствие отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО [19]: 

задължителни общи национални цели и мерки за използване на енергия от възобновяеми 

източници; национални планове за действия относно енергията от възобновяеми 

източници; изчисляване на дела на енергия от възобновяеми източници; статистически 

прехвърляния между държави-членки; съвместни проекти между държавите-членки; 

последици от съвместни проекти между държави-членки; съвместни проекти между 

държавите-членки и трети държави; последици от съвместни проекти между държавите-

членки и трети държави; съвместни схеми за подпомагане; увеличения на мощността; 
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административни процедури, правила и кодекси; информация и обучение; гаранции за 

произход на електроенергията от възобновяеми източници на енергия; достъп до и 

експлоатация на мрежите; критерии за устойчивост по отношение на биогорива от 

биомаса; проверка на съответствието с критериите за устойчивост по отношение на 

биогоривата и течните горива от биомаса; изчисляване на въздействието на парникови 

газове от биогорива и течни горива от биомаса; мерки за изпълнение; специални 

разпоредби относно енергията от възобновяеми източници в транспорта; докладване от 

държавите-членки; наблюдение и докладване от Комисията; изменения и отмяна; 

транспониране. 

  

 

1.2. Системни аспекти на енергийната политика на ЕС 

Стратегия „Европа 2020“ [20] 

 Европа може да успее, ако действа колективно, като Съюз. Нуждаем се от 

стратегия, която да ни помогне да излезем по-силни от кризата и да превърнем ЕС в 

интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, осигуряваща висока степен на 

заетост, продуктивност и социално сближаване. Стратегията "Европа 2020" цели социално 

пазарна икономика в Европа за 21 век. 

Стратегията „Европа 2020“ издига на преден план три взаимно усилващи се приоритета: 

 ─Интелигентен растеж: развитие на икономика, основана на знания и иновации;   

 ─Устойчив растеж: развиващ една по-ресурсно ефективна, зелена и по-

конкурентоспособна икономика;  

 ─Приобщаващ растеж: насърчаваща към икономика с висока заетост, осигуряваща 

социално и териториално сближаване. 

 Комисията издига на преден план седем водещи инициативи, които катализират 

прогрес във всяка от  приоритетните теми: "Съюз на иновациите"; "Младежта напред"; 

"Програма в областта на цифровите технологии за Европа"; "Ресурсно ефективна Европа"; 

"Индустриална политика за ерата на глобализацията"; "Програма за нови умения и 

работни места";  "Европейска платформа срещу бедността".  

 Тези седем водещи инициативи ще ангажират както ЕС, така и Държавите-членки. 

Европейските инструменти, по-специално единния пазар, финансовото стабилизиране и 

инструменти за външна политика, ще бъдат напълно мобилизирани, за да преодолеят 

проблемите и да  постигнат целите на стратегията "Европа 2020". "Европа 2020" ще се 

опира на два стълба: тематичния подход, описан по-горе, и приоритети и  водещи цели. 

1) Време за трансформация 

 ─Кризата засенчи последните постижения; 

 ─Откроиха се  структурните слабости на Европа; 

 ─Засилват се глобалните предизвикателства; 

 ─Европа трябва да действа, за да избегне упадък. 

2) Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 

Следващите цели са избрани на тази основа - изпълнението им ще бъде  решаващо за 

нашия успех до 2020 г.: 
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 ─Прирастът на заетостта на населението на възраст 20-64 години трябва да нарасне 

от сегашните 69%  поне на 75%; 

 ─ЕС понастоящем има за цел да инвестира 3% от БВП в научноизследователска и 

развойна дейност. Тази цел успя да насочи вниманието към необходимостта както за 

публичния, така и за частния сектор да инвестират в научноизследователска и развойна 

дейност, но те се фокусират повече върху приноса, отколкото върху влиянието; 

 ─Да се намалят  емисиите на парникови газове  поне с 20% в сравнение с нивата от 

1990 г. или с 30%, ако условията са подходящи; да се увеличи  дела на възобновяемите 

енергийни източници в крайното  потребление на енергия до 20%; с 20% да се увеличи  

енергийната ефективност; 

 ─Равнище на образование, при което да се намали процентът на напускащите  

училище, от сегашните 15% на 10%, като същевременно увеличи дела на населението на 

възраст между 30 и 34 години, с завършили образование в колеж, от 31% на най-малко 40 

% през 2020 г .; 

 ─Броят на европейците, живеещи под националните граници на бедността, трябва 

да бъде намален с 25%, като над 20 милиона души излязат от бедността. 

 

Интелигентен растеж - икономика, основана на знания и иновации. 

Европа трябва да действа: 

 ─Иновации: Разходите за научноизследователска и развойна дейност в Европа са 

под 2%, в сравнение с 2,6% в САЩ и 3,4% в Япония, главно в резултат на по-ниското 

равнище на частни инвестиции; 

 ─Образование, обучение и учене през целия живот. Една четвърт от всички 

ученици имат слаба компетентност в четенето, един от всеки седем прекъсва 

образованието и обучението си твърде рано; 

 ─Дигитално общество: Глобалните потребности  от информационни и 

комуникационни технологии в пазара струва около 2 000 милиарда евро, но само една 

четвърт от тях идват от европейски фирми. 

 

На национално равнище държавите-членки ще трябва: 

 ─Постепенно да премахнат на вредните за околната среда субсидии, изключвайки 

ограниченията за хора със социални нужди; 

 ─Да се използват пазарни инструменти като фискални стимули и обществени 

поръчки за адаптиране на методите на производство и потребление; 

 ─Да се развива на интелигентен, модернизиран и напълно взаимосвързан 

транспорт,  енергийна инфраструктура и пълноценно използване на ИКТ; 

 ─Да осигури координирано внедряване на инфраструктурни проекти в рамките на 

базовата мрежа на ЕС, които значително допринасят за ефективността на цялостната 

транспортна система на ЕС; 

 ─Да се съсредоточи върху градското измерение на транспорта, където голяма част 

от задръстванията и емисиите са генерирани ; 

 ─Да се използват регулирането, стандартите за качество в строителството и пазарно 

ориентирани механизми като такси, субсидии и стимули  за намаляване на използването 
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на енергия и ресурси и структурните фондове за инвестиране в енергийна ефективност в 

обществените сгради и за по-ефективно рециклиране; 

 ─Да се стимулират инструменти за пестене на енергия, които биха могли да 

повишат ефективността в енергоемките сектори, като тези основани  на използването на 

ИКТ. 

Приобщаващ растеж - икономика с висока заетост, осигуряваща икономическо, социално 

и териториално сближаване. 

3) Липсващи връзки и затруднения  

 3.1. Единен пазар за 21-ви век 

 3.2. Инвестиране в растеж: политика на сближаване, мобилизиране на Европейския 

бюджет и частно финансиране 

 3.3. Разгръщане на инструментите на външната ни политика 

4) Преодоляване на  кризата: първите стъпки към 2020 г. 

 4.1.Дефиниране на обоснована стратегия  

 4.2. Реформа на финансовата система 

 4.3. Провеждане на интелигентната бюджетна консолидация за дългосрочен ръст 

 4.4. Координация в рамките на Икономическия и Монетарен съюз 

5) Предоставяне на резултати: по-силно управление 

 5.1. Предложена архитектура за "Европа 2020" 

 ─Тематичен подход; 

 ─Отчитане на Страните; 

 ─Интегрирани директиви; Препоръки за политика; 

 5.2. Кой какво прави? 

Пълна отговорност на: 

 ─Европейски съвет; Министерски съвет; Европейска комисия; Европейски 

парламент; 

 ─Национални, регионални и местни органи; 

 ─Акционери и гражданското общество; 

 

 

„Пакет чиста енергия за всички европейци“ [21] 

 Документът предлага съвременна визия на чиста енергия като процес на 

развитието на Европа и управление на това развитие.  

1) Въведение 

 Този пакет представлява възможност за ускоряване както на прехода към чиста 

енергия, така и на растежа и създаването на работни места. Като мобилизира до 177 млрд. 

Евро публични и частни инвестиции годишно от 2021 г., този пакет може да генерира до 

1% увеличение на БВП през следващото десетилетие и да създаде 900 000 нови работни 

места. Това също означава, че средният интензитет на въглерода в икономиката на ЕС ще 

бъде с 43% по-нисък през 2030 г., отколкото сега, като електричеството от възобновяеми 

източници представлява около половината от енергийния микс на ЕС. 

 Законодателните предложения обхващат енергийната ефективност, възобновяемата 

енергия, дизайна на пазара на електроенергия, сигурността на доставките и правилата за 

управление на Енергийния съюз. Пакетът преследва три основни цели: 
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 Поставяне на енергийната ефективност на първо място; 

 Постигане на световно лидерство в областта на възобновяемите енергийни 

източници; 

 Предоставяне на справедлива сделка за потребителите; 

2) Поставяне на енергийната ефективност на първо място 

 Енергийната ефективност е най-общодостъпният източник на енергия. Поставянето 

на енергийна ефективност на първо място отразява факта, че най-евтиният и чист 

източник на енергия е енергията, която не се нуждае от производство или 

използване.Комисията преразгледа обвързващата цел на ЕС за енергийна ефективност на 

ЕС да достигне 30% до 2030 г. с допълнителен брутен вътрешен продукт от 70 млрд. EUR 

и нови 400 000 работни места и  разшири задължението за спестяване на енергия след 

2020 г. на  1.5% на година.  

 Сградите потребяват 40% от общото потребление на енергия, при това 75% от тях 

са енергийно неефективни. Чистата енергия за сградите е не само спестяване на енергия: 

тя увеличава комфорта и качеството на живот, има потенциал да интегрира възобновяеми 

източници на енергия, да  складира, възможност за  цифровите технологии и да свързва 

сградите с транспортната система.  

 Инициативата "Европейски сгради" ще подкрепи изпълнението на стратегията на 

ЕС за мобилност с ниски емисии. Тази нова инициатива в сътрудничество с Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ) и държавите-членки може да отключи допълнителни 10 

милиарда евро публични и частни средства до 2020 г. за енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници в сградите, да подпомогне разработването на 

широкомащабни икономически оправдани проекти и да установи платформа за енергийна 

ефективност във всяка държава-членка. 

 Енергоемките отрасли (например стоманодобивната и автомобилната 

промишленост) ще трябва да продължат усилията си за подобряване на енергийната 

ефективност. Екодизайнът и енергийното етикетиране ще продължат да играят важна роля 

за енергоснабдяването. Комисията приема пакет, състоящ се от работен план за екодизайн 

2016-2019 г. и редица специфични за продукта мерки. Работният план за екодизайн има 

потенциал да реализира общо над 600 TWh годишно спестяване на първична енергия през 

2030 г. Това ще гарантира Европа да запази водещото й място в глобално лидерство по 

отношение на стандартите за ефективност и да продължи да осигурява икономически и 

екологични ползи за потребителите и бизнеса. 

3) Постигане на световно лидерство в възобновяемите енергийни 

източници 

 В секторът на възобновяемите енергийни източници в Европа са заети  повече от 1 

100 000 души, и Европа все още е световен лидер в областта на ветровата енергия-43% от 

всички вятърни турбини, инсталирани в света, се произвеждат от няколко големи 

европейски производители. Намаляването на разходите в слънчевите и вятърните 

технологии се дължи на амбициозните политики на ЕС. Това направи възобновяемите 

източници по-евтини и по-лесно достъпни за целия свят. В Европа най-големите 

работодатели в сектора на възобновяемите енергийни източници са вятърът, слънчевата 

фотоволтаична (PV) и твърдата биомаса. Европейският съвет постави за цел най-малко 

27%  дял на възобновяемата енергия в ЕС през 2030 г. Ръстът на  възобновяемата енергия 

следва да се води от най-иновативните технологии, които осигуряват значителни 
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икономии на парникови газове. Прогнозите за глобалния пазар за възобновяемата енергия 

за периода 2014-2035 г. са  в размер на 6,8 милиарда евро за периода 2014-2035 г., В 

близките години инвестициите  за производство на енергия от възобновяеми източници 

представляват над 85% от производствените инвестиции, повечето от тях на по-ниски 

нива на напрежение, особено на нивото на разпределителните мрежи. Новите 

предложения целят по-нататъшно консолидиране на тази тенденция, например чрез 

премахване на бариерите за собствено финансиране. Директивата за енергията от 

възобновяеми източници, заедно с предложенията за новото проектиране на пазара на 

електроенергия, ще създадат регулаторна рамка, която ще позволи равнопоставеност. 

Електричеството ще играе важна роля в прехода към чиста енергийна система. Делът на 

електроенергията от възобновяеми източници е нараснал до 29% от производството на 

електроенергия и ще достигне около половината от енергийния микс на ЕС и пазарните 

правила трябва да бъдат адаптирани, за да улеснят това развитие.  

 За по-добро адаптиране на нарастващия дял на променливите възобновяеми 

енергийни източници, пазарите на едро трябва да продължат да развиват и по-специално 

да осигуряват подходящи правила, позволяващи за по-кратко връщане на гъвкавостта при 

производството, потреблението или акумулиране. Други инсталации, независимо от 

прилаганата технология, ще бъдат предмет на недискриминационни правила за достъп на 

трети страни. Тези нови правила ще позволят на производителите на електроенергия от 

възобновяеми източници да увеличат  дела на техните  приходи от пазара. Инвеститорите 

се нуждаят от предвидимост на политиките и от свеждане до минимум на пазарните 

деформации. Успешната интеграция на възобновяемите източници на енергия изисква 

добре взаимосвързана европейска мрежа, за да се улесни развитието на ключови 

инфраструктури. 

Възможността за отопление и охлаждане да допринесе за общата цел за възобновяемите 

източници на енергия досега е недостатъчно използвана. Биоенергията представлява 

голяма част от нашия енергиен микс в бъдеще. Тя води до заетост и икономическо 

развитие в селските райони, органичните изкопаеми горива и допринася за енергийната 

сигурност. 

 Държавите-членки на ЕС са разработили национално законодателство за устойчиво 

стопанисване на горите и си сътрудничат например в рамките на процеса Forest Europe. 

Редица държави-членки, които внасят големи количества биомаса за енергия, също са 

въвели специални схеми за устойчивост на биомасата, те ще могат да продължат да правят 

това съгласно предложението на Комисията. Европейската комисия ще продължи да 

подкрепя устойчивата мобилизация на дървесина чрез Политиката на ЕС за Развитие на 

Селските Райони. Тези нива на действие са допълнителни  в поддържането  на практиките 

за устойчиво управление на горите. Поради това Комисията предлага да се разширят 

съществуващите ЕС критерии за устойчивост, така че да обхванат всички видове 

биоенергия. 

4) Предоставяне на възможности за потребителите 

 Потребителите са в центъра на Енергийния съюз. Енергията е критичен продукт, 

абсолютно необходимо за пълноценно участие в съвременното общество. Преходът към 

чиста енергия също трябва да бъде справедлив за онези сектори, региони или уязвими 

части от обществото, засегнати от енергийния преход. Комисията предлага да се 
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реформира енергийният пазар, за да се даде възможност на потребителите да бъдат повече 

в управлението на  техния избор, когато става дума за енергия. 

Като част от този пакет Комисията увеличава прозрачността с втория си двугодишен 

доклад за разходите и цените на енергията. 

5) Методи за улесняване 

 Отчасти това означава да се определи регулаторната рамка на ЕС след 2020 г. - 

оттук и предложенията за пазарния дизайн, енергийната ефективност, възобновяемите 

енергийни източници и управлението, които допълват инициативите, които Комисията 

вече представи относно действията в областта на климата и  нискоемисионната 

мобилност. Те включват използването на широк кръг от политики на ЕС: ефективно 

усилване на регулирането на ЕС, ефективно и последователно прилагане на 

финансирането от ЕС и насърчаване на партньорствата със заинтересованите страни, за 

насърчаване на прехода към чиста енергия заедно с този пакет и за добавяне на нова 

инициатива за ускоряване чиста енергия. 

 Тази инициатива определя набор от конкретни мерки за подобряване на 

регулаторната рамка и включва ограничен брой интегрирани приоритети за научни 

изследвания, иновации и конкурентоспособност в подкрепа на стратегическите цели на 

този пакет, рефокусирайки значителна част от ресурсите от "Хоризонт 2020" (най-малко 2 

милиарда евро) и насочва публичната подкрепа и частните инвестиции в целия ЕС. Освен 

това Комисията ще тества нов подход за финансиране за подкрепа на високорискови 

иновации с висока ефективност в областта на чистата енергия. За да се създадат растеж и 

работни места, промишлеността на ЕС трябва да бъде на преден план в прехода към чиста 

енергия. Комисията ще подкрепи инициативите, ръководени от индустрията, за 

насърчаване на световното лидерство на ЕС в технологиите за чиста енергия и 

нисковъглеродни технологии. Комисията ще проучи по какъв начин да подпомогне по-

добре прехода в регионите с интензивно използване на въглища, ще работи в 

партньорство с участниците в тези региони и ще даде насоки за адаптиране на уменията 

към нуждите на прехода към чиста енергия. Този пакет също така засилва Действията на 

ЕС за премахване на неефективните субсидии за органични горива. 

6) Заключение 

 Всички законодателни предложения, свързани с Енергийния съюз, представени от 

Комисията през 2015 и 2016 г., трябва да бъдат разглеждани като приоритет от 

Парламента и Съвета.  

Референтен сценарий 2016 г. за енергетика, транспорт и емисии на парникови 

газове и тенденции до 2050 г. на Европейската комисия [22].  

 Референтния сценарий представя най-системните и обхватни моделни изследвания 

на взаимодействията енергетика, транспорт и емисии и енергийна  политика  за ЕС  и за 

всяка от страните членки до 2050 г.. В енергийната политика на България Референтният 

сценарии би следвало да се използва като източник на системен подход и бази данни и за 

сравнение на траекториите на перспективните електропотребности по сектори и сценарии 

за развитие и като драйвер при прогнозиране на енергопотребностите за България.  

 

 

 



13 
 

Предложение за регламент на Европейският парламент и Съвета относно 

управлението на Енергийния съюз от 2021 до 2030 г. [1] 

 Предложението за регламент на Европейският парламент и Съвета относно 

управлението на енергийния съюз за периода 2020-2030 г. обхваща пет измерения на 

Енергийния съюз: 

 енергийна сигурност; 

 енергиен пазар; 

 енергийна ефективност; 

 декарбонизация и 

 научни изследвания, иновации и конкурентоспособност. 

 Предложението предвижда задължение на държавите членки до 1 януари 2019 г. 

да изготвят интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата за 

периода 2021—2030 г., както и за следващите десетгодишни периоди по петте измерения 

на Европейския съюз.   

 Предвидени са задължения за държавите членки да изготвят двугодишни доклади 

за напредъка в изпълнението на плановете след 2021 г. по петте измерения на Енергийния 

съюз и ежегодни такива. 

 Предвижда се мониторинг и оценка от страна на Комисията с цел проследяване на 

напредъка на държавите членки спрямо целите, поставени в националния план. 

 Определя механизмите и принципите на сътрудничество и подкрепа между 

страните членки и Съюза. 

 

Заключение  

 Анализът показва че Европейската енергийна политика еволюира от тематични 

области в системна философия и политика за съвременно управление на енергийния съюз 

на Европа. Предложението на Европейския парламент и Съвета за управлението на ЕС от 

2021 до 2030 г. продължава тази и механизмите и за реализация в ЕС и страните – членки. 

 

 

2. Енергийната политика на България 

2.1 Документи на ЕС по тематични области 

Енергийна политика 
 След приемането ни в ЕС България извървя значителен път в рамките на 

енергийната политика на ЕС по изграждане на вътрешен пазар на електроенергия по 

ограничаване на изменението на климата и в областта на енергийната ефективност. И 

досега не са решени проблемите за вписване на България в европейската структура за газ 

и конкурентоспособността на националната електроенергетика. България не участва в 

европейския стратегически план за иновационни технологии и бележи още в началото на 

десетилетието елементи на отклонение от последователната външна политика на ЕС.  

 

Климат. 
1) Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 

2001 г. Директивата се прилага спрямо големите енергийни инсталации е в значителна 

степен изпълнена чрез внедряване на мероприятия за очистване на газове (NOx, и твърди 

частици) на почти всички големи горивни инсталации в България. Поради значителното 

поглъщане на CO2 на българските гори, превишаващи емисиите на CO2 от големите 
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горивни инсталации, България понастоящем продава CO2  емисии на сума около 200 

мил.лв. годишно. 

2) България разполага с комплексна програма за политиката в областта на 

климата, разработена с помощта и участието на Норвегия. Нейната реализация се 

изпълнява в съответствие със значителния кръг от приоритетни оси, от редица институции 

в страната, включително в областта на енергийната ефективност по отрасли и от месното 

енергийно управление в България. 

 

Технологии 

1) България не участва в демонстрационни дейности за развитие на 

производство на електроенергия на база изкопаеми горива 

2) България не участва в Европейския стратегически план за чисти енергийни 

технологии. В съответствие с европейските директиви България провежда добре 

организирана програма за енергийна ефективност със специфични особености 

представени по-долу. 

 

Енергийна ефективност 

1) Под ръководството на Министерството на енергетиката с водеща 

институция Агенция за устойчиво развитие България разполага с разгърната програма за 

енергийна ефективност във всички области на енергопотребление на страната. 

2) Ежегодните отчети за енергийна ефективност на Министерството на 

енергетиката показват, че България преизпълнява Директива 2006/32/ЕО. Директива 
2012/27/ЕС поставя по-високи цели до 2020 г, които към 2016 г. се изпълняват едва на 42 

%.   

3) Изоставането на България по сравнение с Директива 2012/27/ЕС обхваща 

предимно индустрията и транспортната дейност. Двадесетпроцентова цел на Директивата 

налага разработване на допълнителни мероприятия по основни технологии на 

индустрията и транспорта. 

4) България провежда мащабна програма за енергийна ефективност на 

сградите, включително и за нулево потребление на енергия в нови сгради .  

 

Сигурност. 

1) План за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност [13]: 

Енергийната сигурност е понятие с много измерения и съществена динамика на 

развитието си за България. Бележките ни по-долу, ще останат в рамките на 

първоначалната формулировка на политиката от края на първото десетилетие.  

 Инфраструктурно развитие и енергийни потребности на ЕС. Комисията 

формулира шест приоритетни инфраструктурни области. Енергийната стратегия за 

България до 2020 г., приета от Народното събрание през 2011 г. [23].. предвижда пет 

стратегически инициативи: свързване на все още изолираните енергийни пазари в Европа; 

разработване на Южния газов коридор за доставки на природен газ от източници в 

Каспийско море и Близкия изток; втечнен природен газ за осигуряване на ликвидност и 

разнообразие на европейските енергийни пазари; цялостно завършване на 

средиземноморски енергиен пръстен Европа-Южно Средиземноморие; приоритетно 
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изграждане на преносни връзки за природен газ и електроенергия по оста Север-Юг в 

Централна и Югоизточна Европа; Тези стратегически инициативи и досега не бяха 

реализирани. 

 Значение на енергията в международните отношения на ЕС. Може със 

съжаление да се подчертае, че основният принцип на тези отношения - европейската 

солидарност беше нарушен от България почти веднага след приемането ни в ЕС с 

възстановяването и подготовката за строителство на АЕЦ „Белене“, което под 

ръководството на социалистическата партия още през 2013 г проведе национален 

референдум за такова строителство. Беше вече ясно, че строителството на тази ненужна за 

страната централа увеличава зависимостта на България от страна извън ЕС на над 80 % , 

което напълно противоречи на стратегическите цели на европейската енергийна политика. 

Позицията на авторите за многобройните политически, икономически, екологични, 

режимни и социални негативи на АЕЦ „Белене“ е представена в публикация 

„Предизвикателства и проблеми на енергийната сигурност на България“ на сайта на 

Българския енергиен и минен форум. (https://bulenergyforum.org/bg/statia/predizvikatelstva-

i-problemi-na-energiynata-sigurnost-na-blgariya)  

 Нов импулс в областта на енергийната ефективност. Усилената подготовка за 

строителство на АЕЦ „Белене“ – по същество антиевропейска не води до нов импулс в 

областта на енергийната ефективност по високите етажи на държавното управление на 

България. 

 Подобряване на използването на местните енергийни ресурси на ЕС. Тази 

задача, по която всички развити страни са с десетилетия пред нас, все още не е сред 

приоритетите на националната енергийна политика на България. Достатъчно е да 

отбележим, че последната версия на закона за енергетиката е повече от всякога 

тоталитарна и формулира задачите на местните власти единствено като съдействие в 

областта на вещното право при развитието на централизираните системи.  

Единствената институция активно провеждаща политика на местни енергийни ресурси и 

управление в България са енергийните агенции в градовете, обединени в Асоциация на 

българските енергийни агенции – АБЕА. Политиката в тази област е представена в доклад 

„Ролята на местните власти в дългия път към енергийната сигурност“ (линк) на форум за 

„Енергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност“. 

 С поглед към 2050 г. Стратегията на ЕС и на страните – членки е представена 

детайлно в “Референтен сценарий 2016 г. за енергетика, транспорт и емисии на парникови 

газове и тенденции до 2050 г.“ на Европейската комисия. Тази перспектива е анализирана 

по-долу. 

 

Вътрешен енергиен пазар 

1) Условия за достъп  до мрежата на трансграничен обмен на 

електроенергия [14]. България е изпълнила всички условия за достъп до мрежата на 

трансграничен обмен на електроенергия.  

2) Общи правила за вътрешния пазар на природен газ [15]. България 

изпълнява всички общи правила за развит вътрешен пазар на природен газ. 

 

 

https://bulenergyforum.org/bg/statia/predizvikatelstva-i-problemi-na-energiynata-sigurnost-na-blgariya
https://bulenergyforum.org/bg/statia/predizvikatelstva-i-problemi-na-energiynata-sigurnost-na-blgariya
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Търговия с емисии 

1) Установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови 

газове в рамките на Общността [16]. В България е напълно реализирана схема за 

търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността . 

2) Подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии 

на парникови газове на Общността [17]: разрешителни за емисии на парникови газове; 

количество на квотите за цялата Общност; търг на квоти (преходни общностни правила за 

хармонизирано безплатно разпределение на квоти; мерки в  подкрепа на определени 

енергоемки отрасли в случай на „изтичане на въглерод“; възможност за преходно 

безплатно разпределение на квоти за модернизиране на производството на 

електроенергия.); национални мерки за изпълнение; валидност на квотите; мониторинг и 

докладване на емисии; разкриване на информация и професионална тайна; процедура за 

едностранно включване на допълнителни дейности и газове. (хармонизирани правила за 

проекти, водещи до намаляване на емисиите.); изключване на малки инсталации, за които 

се прилагат равностойни мерки; транспониране. 

 

Възобновяеми енергийни източници 

1) Относно насърчаване на производството и потреблението на 

електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния 

електроенергиен пазар [18].  Европа е сред лидерите по развитието на ВЕИ за устойчиво 

развитие на енергетиката. Енергийната общественост на България детайлно анализира 

началото на този процес. В [26] бяха подробно анализирани технологичните, 

законодателни и ценови проблеми при съединяване на ВЕИ в електроенергийната 

система: маневреността в електроенергетиката, въздействието на ВЕЦ върху управлението 

на ЕЕС, върху развитието на преносната електрическа мрежа и механизмът за 

компенсиране на разходите за зелена енергия.  

2) Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

изменение, а впоследствие отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО [19].   В 

съответствие с директивите на ЕС внедряването на ВЕИ трябваше да постигне към 2020 г. 

16 % от общото енергопотребление на страната. В България то беше насочено изцяло към 

ВЕИ в електроенергетиката. Бяха определени високи преференциални цени и започна бум 

за инвестиции във фотоволтайчни и ветрови електрогенератори. Ще си позволим да 

представим на уважаемия читател количествените измерения на този процес към 2013 г., в 

съответствие с наш доклад „Енергийно развитие на България: предизвикателства за нова 

политика в управлението на енергийния баланс“ от 2013 г. (линк) , който анализира 

количествено този процес:  

 Потребности от електроенергия и електроенергийни мощности през 2013 г. 

Обща инсталирана мощност – 14 000 МВт; 

Минимален товар през 2012 г. – 2 579 МВт; 

Максимален товар през 2012 г. – 7 444 МВт; 

Цени между 42лв./МВтч и 699 лв./МВтч. 
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Фиг.1 

 
 

 Участие на производителите в утвърдената от регулатора средна цена 95,85 

лв./МВтч:  
 ─24,03 лв./МВтч по квоти от ДКЕВР за ТЕЦ и АЕЦ. (Средната  цена за производство на 

тези производители е 49,21 лв./МВтч.!);  

 ─66,67лв./МВтч за електроенергия, която се изкупува задължително по преференциални 

цени и дългосрочни договори.(Средната цена от тези производители, при отчитане на 

приходите от продажба на емисии е 146,47 лв./МВтч)  

 ─3.83 лв./МВтч за електрическа енергия, произвеждана от ВЕЦ над 10 МВТ в състава на 

НЕК. (Средна цена на производство-67,84 лв./МВтч):  

 ─1,32 лв./МВтч. надценка за дейността на ОД. 

 

 Финансово състояние на дружествата на БЕХ 
По данни от доклада на МС пред Народното събрание (Рамадан Аталай, 09.09.2013) дълговете са: 

 ─НЕК - 2.573 млрд. лв.,  

 ─АЕЦ "Козлодуй" – 818.736 млн. лв.,  

 ─"Булгаргаз" – 402 млн. лв.,  

 ─"Булгартрансгаз" – 149 млн. лв.,  

 ─ТЕЦ "Марица Изток 2" – 708 млн. лв.,  

 ─Мини "Марица Изток" – 371 млн. лв. 

 

 Данните убедително показват лошото управление в динамиката и последействията  

на навлизането на ВЕИ в електроенергетиката:бум в развитието под натиска на алчността 

на олигархията, абсурдна ситуация за режими и цени, риск за ръст на цените за 

потребителя, политика на двукратно намаление на изкупните цени от класическите 

електропроизводители за запазване на цените на потребителя, драматично финансово 

състояние на традиционните  производители на електроенергия, което след известни 

корекции продължава и досега. Един от депутатите от реформаторите беше декларирал, че 

ще направи всичко възможно за да стане известен списъкът на олигарсите - собствениците 

на ВЕИ. Това не му се удаде. Защо ли? Интересно е също кои от депутатите в Народното 

събрание, гласували не отдавна за възстановяване на строителството на АЕЦ „Белене“, са 

собственици на ВЕИ в електроенергетиката.  
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2.2 Системни аспекти на енергийната политика на ЕС 

Стратегия „Европа 2020“ [20]  

Стратегията, разработена през 2010 г., цели социална  пазарна икономика в Европа през 21 

век и издига, както вече беше подчертано, на преден план три взаимно усилващи се 

приоритета : интелигентен растеж (икономика, основана на знания и иновации), устойчив 

растеж (ресурсно ефективна, зелена и по-конкурентоспособна икономика) и приобщаващ 

растеж (икономика с висока заетост, осигуряваща социално и териториално сближаване). 

Стратегията определя какво да се прави за постигането на тези цели за ЕС и Европейската 

комисия; националните, регионални и местни органи; акционерите и на гражданското 

общество.  

 В изпълнение и на трите приоритетни цели на стратегия „Европа 2020“ в България 

бяха разработени няколко национални програми, сред които "Национална програма за 

развитие: България 2020 г." [23], "Национална стратегия за регионално развитие на 

Република България за  периода 2012–2022 г." [24] и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. [25]. През 2010 г. беше разработена и 

през януари 2011 г. приета "Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. за 

надеждна, ефективна и по-чиста енергетика" [23]. Стратегията не беше ориентирана към 

трите приоритетни оси на „Европа 2020“. Бяха формулирани в рекламен стил (европейска 

рамка, статус, цели и политика) пет проблеми области: енергийна сигурност; намаляване 

на емисиите на парникови газове; увеличаване на дела на ВЕИ в общото крайно 

потребление на енергия; повишаване на енергийната ефективност; независим регулиран и 

конкурентен енергиен пазар. Средносрочна програма до 2013 г. гарантираше 

изпълнението на тези проблемни области. Основни елементи на стратегията като 

енергийна сигурност за българска индустрия и население, изграждане на конкурентен 

енергиен пазар и алтернативи за доставки на природен газ и досега не са изпълнени.  

 

„Пакет чиста енергия за всички европейци“ [21] 

 Пакетът предлага съвременна версия на чиста енергия като процес на развитието 

на Европа и управление на това развитие в три основни цели: поставяне на енергийната 

ефективност на първо място; постигане на световно лидерство в областта на 

възобновяемите енергийни източници; предоставяне на справедлива сделка за 

потребителите. По-горе вече беше подчертана добрата организация в България в областта 

на енергийната ефективност, както и изоставането й в индустрията и транспорта по 

сравнение с новата европейска директива за енергийна ефективност. България като цяло е 

изпълнила целите на ЕС в областта на ВЕИ в електроенергетиката. Предоставянето на 

възможностите на потребителите засегнати от енергийния преход, в частност 

потребителите с нисък социален статус, остава недостатъчно изяснен и нереализиран 

проблем. 

 

Референтен сценарий 2016 г. за енергетика, транспорт и емисии на парникови 

газове и тенденции до 2050 г. на Европейската комисия [22].  

 Трябва откровено да се констатира, че референтният сценарии на ЕС – основен 

документ за развитието на ЕС и страните – членки до 2050 г. все по – рядко се споменава 

в политиката и медиите и може би даже е неизвестен на много лидери в България, 
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включително и депутати в Народното събрание. Не са известни основните цели и насоки 

за развитие, еволюцията на енергийните ресурси и технологии, както и демографското 

икономическо развитие и енергийните баланси на ЕС и страните – членки, включително и 

за България. Това очевидно не е случайно. При интензивната подготовка за срочно 

построяване на АЕЦ „Белене“ в България  очевидно не е желателно да се знае, че за 

периода от 2015 до 2050 г. делът на ядрената енергетика в енергийните мощности за 

производство на електроенергия намалява от 15% на 7 %  или че инвестициите в областта 

на ядрената енергетика се насочват предимно за модернизация на съществуващите ядрени 

реактори, както в момента се прави за блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“, но не и за нови 

ядрени мощности или че след „Фукушима“ всяка съвременна ядрена централа ще има 

себестойност над 100 евро/ МВтч и съществуват рискове да бъде неконкурентоспособна. 

Този контекст както и енергийния баланс на България, в който се предвижда въвеждане на 

нов ядрен блок 500 МВт едва през 2040 г. в България, като цяло неизвестен умишлено 

игнориран в България. 

 

Заключение 

 България като член на ЕС като цяло изпълнява политиката и механизмите за 

управление по проблемни области на Европейската енергийна политика. Някои 

отклонения от Европейската политика с негативни последствия като стремителния бум на 

ВЕИ в електроенергетиката довели до проблеми в технологичното управление на 

електроенергетиката и тежко финансово състояние на класическите производители на 

електроенергия или изоставането на България от целите за повишаване на енергийната 

ефективност се дължат на олигархични и властови влияния или на недостатъчно 

обогатяване на Европейските механизми с национални програми в индустрията и 

транспорта. 

 Поради недостатъчно системно мислене и ниска енергийна култура на 

управлението в енергетиката България се отклонява от системните аспекти на енергийната 

политика като интелектуална, устойчива и приобщаваща икономика и ново съдържание на 

понятието „чиста енергия“, включващо нов импулс в областта на енергийната 

ефективност, децентрализация в управлението и нови условия за потребителите.  

 Възстановяването на строителството на АЕЦ „Белене“ противоречи на целите и 

принципите на европейската енергийна политика. Многобройните политически, 

икономически, екологични и социални рискове на това строителство са обект на този 

анализ. Позицията на авторите е представена на сайта на Българския енергиен и минен 

форум (https://bulenergyforum.org/bg/statia/predizvikatelstva-i-problemi-na-energiynata-

sigurnost-na-blgariya) . 

 Стриктното изпълнение на политиката и директивите на ЕС не са достатъчна 

гаранция за устойчиво развитие на енергетиката на България. България изостава с 

десетилетия от съвременната философия и управление в енергетиката и по интегрирани, 

икономически, енергийни и социални измерения , анализът и проблемните области на 

които би трябвало да бъдат обект на нова енергийна стратегия на страната. 

 

 

 

 

https://bulenergyforum.org/bg/statia/predizvikatelstva-i-problemi-na-energiynata-sigurnost-na-blgariya
https://bulenergyforum.org/bg/statia/predizvikatelstva-i-problemi-na-energiynata-sigurnost-na-blgariya
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