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Резюме: Глобалните предизвикателства, свързани със замърсяването на 

околната среда и проявленията на отрицателното въздействие върху 

изменението на климата предполагат приемането на драстични мерки, въз 

основа на които да се започне преход към по-устойчив начин на живот и 

икономическо опериране. Във връзка с този належащ в съвремието ни 

проблем на 11 декември 2019 председателят на Европейската комисия – 

Урсула фон дер Лайен представя новата „пътна карта за постигане на 

устойчивост на икономиката на ЕС“, а именно т.нар. „Европейски зелен 

пакт“. Това споразумение се явява иновативна стъпка към развитието на 

страните членки на Европейския съюз и преобразяване на познатия им 

досега икономически модел. Всички сфери на една национално стопанство 

ще бъдат пряко засегнати от предстоящите преобразувания. Целта на труда 

е да представи екологичното състояние на света, ЕС и в частност България, 

а също и да проследи влиянието и промените, които ще породи 

нововъведеният „зелен курс“ на Съюза върху състоянието на европейската 

енергийна система, като в по-тесен план ще се проследи въздействието му 

върху българския сектор на енергетиката.  

 

Ключови думи: Европейски зелен пакт; Европейски съюз;  енергиен 

сектор на Република България; иновации; „стратегия за растеж“; ресурсна 

ефективност, конкурентоспособност; възможности; изисквания; прогнози; 

влияние; промени; енергетика; 
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Въведение 

Живеем в бързо променящ се и високотехнологичен свят, 

предполагащ достатъчно отговорен и екологично съобразен начин на живот. 

Въпреки това динамичните промени на околната среда и влошаващото й се 

състояние доказват, че човечеството е далеч от разумното и осъзнато 

отношение към природата около него. Резките различия, налични в световен 

мащаб и съпътстващите ги социо-икономически проблеми за обществото, 

се оказват „препъни-камъчето“, провалящо постигането на така заветните 

цели за повишаване на екологичното поведение и култура и осигуряването 

на индустриална сигурност. Трансформациите, наблюдавани в последно 

време дават сведения, че разработените национални и международни 

стратегически планове за опериране в тази област не са достатъчно 

ефективни и имат нужда от сериозно преразглеждане.  

От десетилетия насам Европейският съюз основава политиките си на 

„високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда“. 

(EUR-Lex, n.d.) В съвремието той има ключова роля в преговорите, водещи 

се не само на континентално, но и на световно равнище, касаещи актуални 

и ново зараждащи се проблеми в тази сфера. Създадената агенция към 

неговата структура, занимаваща се с проблемите, касаещи околната среда, 

позната още като „Европейската агенция за околна среда (EАОС)“ води 

активни проучвания на сформиращите се ситуации и имаща за цел да 

осигури предостави „навременна, целенасочена, подходяща и надеждна 

информация както за отговорните за разработване на политиките лица, така 

и за обществеността.“ (ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНАТА 

СРЕДА, 2019) 

Наличните глобални предизвикателства, свързани със замърсяването 

и проявленията на негативното му въздействие върху изменението на 

климата предполагат приемането на драстични мерки, въз основа на които 

да се започне преход към по-устойчив начин на живот и икономическо 

опериране. Така на 11 декември 2019 година председателят на Европейската 

комисия – Урсула фон дер Лайен, представя новата „пътна карта за 

постигане на устойчивост на икономиката на ЕС“, а именно т.нар. 

„Европейски зелен пакт“. Това споразумение се явява иновативна стъпка 

към развитието на страните-членки и преобразяване на познатия им досега 

икономически модел.  

Обект на изследване в настоящата разработка е новият план на 

Европейския съюз за постигане на „модерна, ресурсно ефективна и 

конкурентоспособна икономика“ във времевата рамка до 2050 година и 

неговото влияние.  

Предмет на разработката ще са промените, които ще възникнат с 

приемането на новата стратегия за устойчиво развитие на ЕК, а също и 

перспективата на енергийния сектор на Република България и 
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възможностите, които ще му се предоставят. Ще се проследят 

предизвикателствата и последиците, които ще бъдат налице във връзка с 

поставените изисквания с новата програма за зелен растеж по отношение на 

енергийната система на страната.  

Авторовите задачи, които се поставят в настоящата научна 

разработка, имат за цел да изследват въпросите и проблемите относно: 

o Изясняване на съвременната екологична обстановка в световен 

мащаб;  

o Проследяване на екологичните промени в Европейският съюз; 

o Анализиране на реализираните резултати досега; 

o Изясняване на същността, значението и необходимостта на 

новата стратегия за устойчив растеж, създадена от 

Европейската комисия; 

o Анализ на енергийния сектор на Европейски съюз и бъдещи 

амбиции в областта; 

o Анализ на енергийния сектор на Република България и 

нейният план за действие в съответствие с новите изисквания; 

o Влияние на новата „пътна карта за устойчив растеж“, върху 

българската енергетика, възможности и предизвикателства 

пред нейното бъдещо развитие; 

o Представяне на прогнозна рамка в областта; 

 

Основна цел на труда е да се прогнозира влиянието, което ще окаже 

новият „зелен курс“ на ЕС върху състоянието на българската енергийна 

система и последващото й развитие.  

Изследователската теза сочи, че бъдещето, което предстои на 

Европейския съюз и в частност Република България (като разглежданата в 

тази разработка държава-членка от Съюза) по отношение на 

декарбонизацията на икономиката им и усилията, които трябва да се 

положат, за да може успешно да се достигне необходимото ниво на 

интегрираност, ще постави цялостната икономическа конюнктура, както на 

блоково, така и на национално ниво пред редица изпитания, които ако не 

бъдат планирани и ръководени добре биха могли да се изразят в загуби за 

над милиарди евро. Въпреки това, чрез тази иновативна програма страните 

ще имат възможността да преструктурират сектора си изцяло и да станат 

част от постигането на тази така амбициозна цел. Чрез финансовата помощ, 

която ще й бъде оказана при определени условия, България има шанс да 

инвестира в осъвременяването на вече съществуващата й и в създаването на 

нова високотехнологична енергийна система, осигуряваща достъпа до 

„зелена“ енергия, продукт на иновационно национално производство. 

Въпреки това преходът трябва да бъде изключително добре планиран и  

качествено контролиран, за да не бъдат допускани грешки, които биха 

имали крайно негативен ефект върху крайния резултат.  
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В структурно отношение разработката се състои от три основни части. 

В първи раздел озаглавен „Европейски зелен пакт“ подробно се прави общ 

поглед над световната екологична обстановка. Проследяват се промените, 

настъпили както на световно ниво, така и тези, наблюдавани в мащабите на 

Европейския съюз. Излагат се доказателства в подкрепа на тезата за 

необходимостта от разработване и прилагане в действие на нова програма, 

целяща устойчивото развитие. Разглеждат и коментират се естеството, 

значимостта, целите и обхвата на тази иновативната сама по себе си 

стратегия за растеж, представена от Европейската комисия.  

Във втори раздел „Възможности и предизвикателства пред 

енергийните системи в ЕС“ се разглежда състоянието на енергийната 

система на ЕС, планираните промени и иновации в тази област. По-отблизо 

се изследва българската енергийна система. Дават се сведения за 

настоящето й положение и се представят прогнози за влиянието, което ще 

окаже осъществяването на трансформациите, които са предвидени във 

връзка с изпълнението на задачите по „зелената“ стратегия на Съюза за 

устойчиво развитие. Анализират се статистически данни, становища и 

гледни точни относно възможносностите и предизвикателствата, с които е 

възможно да се сблъска българската енергетика.   

В трети раздел се констатират крайните резултати и се изразява 

заключението по научната разработка. 
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I. Раздел „Европейски зелен пакт“ 
 

 

1. Световна екологична обстановка  

 

Редица научни изследвания досега доказват, че въздействието, което 

се оказва от страна на човешката дейност в повечето случаи оказва 

негативно влияние върху екосистемата. Това от своя страна води и за в 

бъдеще би довело до необратими и застрашителни последици върху 

благосъстоянието на Земята. В стремежа си за постигане на по-

конкурентоспособна позиция много често бизнесите пренебрегват 

необходимостта от спазване на екологично отговорно поведение и не 

отделят нужното внимание и ресурси за създаване на фирмени политики и 

инфраструктура, щадяща околната реда. Отделните личности със своите 

безотговорни действия също допринасят за силното замърсяване, а 

неспазването на изискуемите правила засилва разрушителността на 

устойчивото съществуване. 

Проблеми като промяната в климата, замърсяването на въздуха и 

почвата, топенето на ледниците, масовото изсичане на гористи площи, 

унищожаването на биоразнообразието стават все по-сериозни и се 

превръщат в основна и алармираща тема за обсъждане.  

Данни от четири независими изследователски центрове показват 

идентични крайни резултати от направените проучвания относно 

изменението на температурата през периода 1910 – 2020 година. 

Изследванията показват, че се установява покачване от средно 0,98 Co  до 

сега. (UN Environment , n.d.) (Графика 1) Продължаващото покачване на 

температурата ще доведе до притеснителни последици за цялата околна 

среда като много по-интензивното топене на ледовете, покачване на нивото 

на световния океан и неговата киселинност. Не може да не се отбележи, че 

това вече е факт. Удължаването на продължителността на топлите сезони, 

повишаването на честотата на проливните дъждове, но в същото време 

увеличаването на степента на сухота и ерозия на почвата се засилват. 

Нарастват проявите на опустошителни урагани, а нивото на смъртност, 

пряко свързано с природните бедствия бележи ръст. (Watkiss, Downing, 

Handley, & Butterfield, 2005)  
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Графика 1. „Температурна динамика в световен мащаб  

(1910 - 2000)“ 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Източник: UNEP 

 

Според данни извлечени от „Statista” (STATISTA, 2019) глобалните 

емисии на въглероден диоксид след 1908 година (през която се отчитат 2 748 

мил. тона) започват да се развиват толкова динамично, че през 2018 година 

са отчетени стойностите от 36 572,75 мил. тона. Този вид газ има 

съществено значение за поддържането на екосистемата, тъй като в негово 

отсъствие температурата на Земята би била толкова ниска, че животът не би 

бил възможен. В големи количества обаче той се става застрашителен, тъй 

като е един от основните фактори, спомагащи за климатичните промени и в 

тази връзка изследователите го посочват като главен виновник за 

глобалното затопляне. Разликата, която се е сформирала за посочения 

период е зашеметителна, а отрицателните последици от нея се усещат в 

съвремието.  

  

 

 

 

 

 



9 
 

Графика 2. „Емисии на въглероден диоксид в света за периода 1758 – 

2018 г.“ 

 

                                                                      

Източник: Statista 

 

Друг фактор, пряко свързан с екологичната обстановка и даващ 

представа за състоянието й е степента на замърсеност на въздуха. Според 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие „фините 

прахови частици (PM2.5) са замърсителят на въздуха, който представлява 

най-голям риск за здравето в световен мащаб, като засяга повече хора, 

отколкото всеки друг замърсител. Хроничното излагане на PM2.5 

значително повишава риска от респираторни и сърдечно-съдови 

заболявания.“ Посочените данни се „отнасят до експозицията на 

населението над 10 микрограма / м3 и се изразяват като средни годишни 

стойности.“ (OECD, 2020) 

 

Графика 3. „Замърсяване на въздуха с фини прахови частици в 

световен мащаб (2000 – 2017)“ 

 
           

  

 

             

 

     

 

 

 

Източник: Авторови изчисление по база данни на OECD 
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 От представената графика става ясно, че през последните 

години се реализира понижаване на степента на замърсеност на въздуха, 

което от своя страна е положителен показател. Все пак стойностите остават 

високи и над допустимите за поддържане на добро здравословно състояние 

не само при хората, но и на всички останали организми на Земята. 

 Данните до тук показват, че екологичната обстановка на 

световно ниво изразява притеснителни стойности на проследените 

индикатори. Поддържането на такива тенденции би довело до глобална 

екокатастрофа, засягаща пряко всичко в околната среда и поставящо под 

въпрос бъдещето му благосъстояние. 

  

 

2. Екологична обстановка на Европейския съюз    

 

Още от началото на съществуването си Европейският съюз се  стреми 

да разработва и прилага политики, които целят изграждането на система, 

работеща по колкото се може по-хармоничен и  щадящ природата 

алгоритъм. През не толкова далечната 1972 година се създава т.нар. 

„Европейска политика за околната среда“, която се „основава на 

принципите на предпазливост, предотвратяване и отстраняване на 

замърсяването при източника и на принципа „замърсителят плаща““. (Laky, 

2019) На нейна основа се разработват многогодишни програми за действие, 

насочени изцяло в областта за опазване на съществуващата екосистема. Те 

са вградени в т.нар. „хоризонтални системи“ като тясно се обвързват както 

с политическия, така и с икономическия план за действие и се вземат 

предвид при международните преговори, като тяхното фактическо 

прилагане и осъществяване има решително значение. (Laky, 2019) 

Действията, свързани с тази сфера търпят редица промени през времето, 

като проблемите и въпросите, касаещи околната среда стават основна 

област на политиката на ЕС, а опазването й става задължителна част за 

интегриране във всички  останали секторни политики. Това се прави с оглед 

да се насърчи устойчивото развитие и създаването на екологично отговорно 

поведение, целящо намаляване на вредите, които се нанасят от ежедневно 

осъществяващите се дейности.  

Европейският съюз (ЕС) е сред водещите големи икономики в 

световен мащаб и респективно се приема като един от основните 

замърсители. Въпреки това, благодарение на създадените си стратегии в 

съвремието има основен принос по отношение на борбата с емисиите на 

парникови газове. След подписването на Парижкото споразумение през 

2015 година, целящо да ограничи повишаването  на средната температура 

на световно ниво, ЕС поема ангажимент „да намали емисиите си на 

парникови газове с 20 % до 2020 г., с 40 % до 2030 г. и с 80 % – 95 % до 2050 

г. в сравнение с 1990 г.“ (Европейска сметна палата, 2019) В европейски 
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контекст „държавите – членки на ЕС, съставляват 6,9 % от световното 

население и 21,8 % от световния брутен вътрешен продукт“. През 2017 г. те 

са генерирали около 8,4 % от световните емисии на парникови газове.“ 

(Европейска сметна палата, 2019)Така по отчетени данни става ясно, че „до 

2018 г. той е намалил емисиите на парникови газове с 23% в сравнение с 

нивата от 1990 г. и се ангажира да постигне намаление с 40% до 2030 г.“ 

(Amanatidis, 2020) (Графика 4)  

 

Графика 4. „Размер на емисиите от парникови газове в ЕС“ 

                       Източник: Европейска сметна палата 

 

В подкрепа на „Конвенцията за биологично разнообразие“ на ООН 

през 2011 година ЕС започва активно да работи над спирането на загубата 

на биоразнообразието и създава стратегии за предотвратяване на 

влошаването на екосистемата. Въпреки това Междуправителствената 

научно-политическа платформа за биоразнообразието и екосистемните 

услуги (IPBES) в свой доклад от 2019 година отчита ускорено изчезване на 

видове и спад на здравето на екосистемите на глобално ниво. 

(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services, 2019) 

 Същата година ЕС обявява извънредна ситуация по отношение на 

климата и околната среда. 

 

 

3. Необходимост, същност, цели и обхват на Европейския 

зелен пакт 

 

Въпреки че Европейския съюз работи в посока достигане на 

устойчиво развитие става ясно, че това далеч не е достатъчно за достигането 
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на желаните резултати и е необходимо да се предприемат нови, 

неизползвани до сега мерки. В информационен документ на Европейската 

комисия се посочват прогнозирани данни при липса на бъдещи действия 

относно все по-динамично развиващите се екологични проблеми. 

Сведенията сочат, че поради замърсяването преждевременните смъртни 

случаи годишно биха достигнали 400 000 души. Горещините и сушата ще 

бъдат причина за 90 000 смъртни случая само за една година, а 16% от 

видовете ще бъдат изложени на риск от изчезване. С 40% по-малко вода ще 

бъде налична в южните региони на ЕС, половин милион души ще бъдат 

изложени на риск от речни наводнения, а 2,2 милиони души на крайбрежни 

наводнения всяка година. Изследванията относно икономическите 

показатели прогнозират загуби от 190 милиарда евро, а изменението на 

климата може да доведе до покачване на цените на храните с цели 20%. 

(Европейска комисия, 2019)   

Така през декември 2019 г. Европейската комисия представя своята 

иновативна програма, сочена за новата „пътна карта за постигане на 

устойчивост на икономиката на ЕС“. (EUROPEAN COMMISSION, 2019)  

„Европейският зелен пакт“ е „нова стратегия за растеж, която има 

за цел превръщането на ЕС в справедливо и благоденстващо общество с 

модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика, в която 

през 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове и 

икономическият растеж не зависи от използването на ресурси.“ (Европейска 

комисия, 2019)  

По този начин  „зелената сделка“ поставя на преден план „опазването, 

съхранението и увеличаването на природния капитал на ЕС, както и 

защитата на здравето и благосъстоянието на гражданите от свързани с 

околната среда рискове и въздействия.“  (Европейска комисия, 2019) Също 

така тя се явява неразделна част от стратегията за изпълнение на програмата 

на ООН до 2030 година. 

По своята същност Европейския пакт за климата обхваща всички 

сектори на икономиката и за да се приложи успешно е нужно да се 

трансформират досега познатите и действащи политики. Неговите основни 

цели варират от намаляване на парниковите емисии до достигане на 

амбицията, свързана със стремлението Европа да се превърне в първия 

континент неутрален по отношение на негативните промени в климата. За 

да се осъществи всичко според ЕК това трябва да се: 

 

o Инвестира в развитието на екологосъобразни технологии; 

o Да се разработват и внедряват иновации в 

промишлеността; 

o Да се създадат и пуснат в употреба средства за обществен 

и частен транспорт, които да са по-природосъобразни и 

евтини; 
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o Постигане на декарбонизация на енергийния сектор; 

o Осигуряване на по-добра енергийна ефективност на 

сградите; 

 

ЕС подкрепя твърдението, че предизвикателствата, пред които е 

изправен светът са трудни, а мерките, които е нужно да се предприемат за 

тяхното преборване, трябва да са споделени от всички и да се действа с общи 

усилия.  Затова съюза споделя готовността си да използва своя досегашен 

опит, финансови възможности и влияние, за да се кооперира с други 

партньори, намиращи се извън неговите обхвати, с цел да се постигне 

желаната ефективност. 

За реализиране на този амбициозен план ще е необходим значителен 

обем средства, с които да се подпомогнат икономиките на страните-членки 

в процеса им на преход към по-устойчив и приобщаващ растеж. Във връзка 

с изпълнението му се създава „Европейски план за инвестиции в зелени 

сделки“, имащ има три основни цели: 

 

o „Финансиране — мобилизиране на най-малко 1 трилион 

евро устойчиви инвестиции през следващото десетилетие. 

Частното финансиране ще бъде стимулирано от по-

големия от всякога досега дял от бюджета на ЕС, 

предназначен за разходи за действия в областта на 

климата и околната среда, като ключова роля ще има 

Европейската инвестиционна банка; 

o законодателни и други мерки — осигуряване на стимули 

за набавянето и пренасочването на публични и частни 

инвестиции. Поставяйки устойчивото финансиране в 

центъра на финансовата система, ЕС ще предостави 

инструменти за инвеститорите и ще улесни устойчивите 

инвестиции от страна на публичните органи чрез 

насърчаване на екологосъобразното бюджетиране и 

възлагане на обществени поръчки, както и чрез 

разработването на начини за улесняване на процедурите 

за одобряване на държавните помощи за регионите в 

преход; 

o практическа помощ: Комисията ще окаже подкрепа на 

публичните органи и организаторите на проекти при 

планирането, изготвянето и изпълнението на устойчиви 

проекти.“(EUROPEAN COMMISSION, 2020) 

 

Както вече бе отбелязано „зелената стратегия“ ще обхване всички 

сектори в икономиката на Съюза. Но областта, която ще бъде обект на по-

задълбочен анализ и изследване ще бъде тази на енергетиката. 



14 
 

 
 

  

II. Възможности и предизвикателства пред енергийните 

системи в ЕС 

 

1. Състояние на енергийния сектор на Европейски съюз 

 

Задачата за декарбонизация на цялата икономика може би се явява 

най-амбициозна от иновативната зелена стратегия, която ЕК представи.  

Какво по себе си обаче представлява декарбонизацията? Това е 

процес, при който целта се изразява в свеждане до минимум парниковите и 

други вредни емисии от производствената и обслужващата дейност. 

По данни на Европейската агенция за околната среда секторът, който 

има най-високо ниво на замърсяване е енергийният. (European Environment 

Agency, 2019) Затова при него са нужни най-големи инвестиции, внедряване 

на нови технологии и въвеждане на политики, които повишават 

ефективното използване на ресурсите и достигане до целта за неувреждаща 

околната среда дейност. 

 

          Графика 5. „Замърсяване с CO2 по сектори в ЕС“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Източник: European Environment Agency 

 

Основните принципи, заложени в Европейския зелен пакт относно 

тази трансформация, са насочени към приоритизирането на енергийната 
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ефективност, а развитието на целия сектор да бъдат въз основа на 

възобновяеми източници. Също така да се положат усилия за осигуряване 

на сигурност и достъпност до произведената енергия, която да се предлага 

на изцяло интегриран, взаимосвързан и дигитализиран енергиен пазар. 

Задачите, които си поставя ЕК в своята зелена стратегия за устойчив растеж, 

пряко засягащи енергийния сектор, са: 

 

o Изграждане на взаимосвързани енергийни системи и по-

добро интегриране на възобновяеми източници; 

o Популяризиране на иновативни технологии и модерна 

инфраструктура; 

o Увеличаване на енергийната ефективност и еко дизайна 

на продуктите; 

o Декарбонизация на газовия сектор и насърчаване на 

интелигентната интеграция; 

o Засилване влиянието на потребителите и подпомагане на 

държавите-членки за справяне с енергийната бедност; 

o Увеличаване на трансграничното и регионално 

сътрудничество до по-добро споделяне на чисти 

източници на енергия; 

o Промотиране на енергийните стандарти и технологии на 

ЕС на глобално ниво; 

o Развиване на пълния потенциал на вятърната енергия в 

Европа; (European Commission, 2019) 

 

Фигура 1. изразява планираните резултати, към които се стреми ЕС до 

достигането на неутралност по отношение на климата. 

                                         

              Фигура 1. „Планови резултати на Европейския зелен пакт“ 

 

 
                             Източник: Европейска комисия 
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Енергийният сектор е един от стълбовете на растеж, 

конкурентоспособност и развитие за всяка една съвременна икономика. 

Строго индивидуално за ЕС производството, предаването и 

преобразуването на енергия са отговорни за 75% от общия обем генерирани 

емисии. (Simson, 2020) За да може трансформацията на този сектор да 

продължава по зададения план и да се има възможността от осъществяване 

на мониторинг по изпълнението, следователно са нужни точни и актуални 

данни по всяко време от реализирането на програмата за устойчиво 

развитие.  

Информативен документ сочи, че ЕС е най-големият вносител на 

енергия и всяка година във връзка с тази дейност се правят разходи над  350 

милиарда евро. Съюзът купува енергийни продукти от трети страни повече 

от половината от потреблението си и в голяма степен разчита на ограничен 

брой доставчици. (Европейски съвет, 2017) Въпреки усилията, които полага 

той остава зависим от импортираната енергия. 

Графика 6 изразява динамиката във вноса на енергия от доставчици 

извън ЕС за периода 1990 – 2018 година. Установява се наличието на 

положителна крива относно изследвания показател, което означава, че с 

всяка изминала година обемите се увеличават. 

 

Графика 6. „Внос на енергия в ЕС (1990 – 2018)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Източник: Авторови изчисления по данни на Европейската комисия 

Това от своя страна пряко влияе на състоянието на вътрешното 

производство на енергия. По последни данни, публикувани от Европейската 

комисия, е изготвена графика (Графика 7), показваща развитието на 

производството на енергия за периода 1990 – 2018 година, като се 

наблюдава се намаляване в размера на произведената енергия, респективно 

в полза на вноса. (European Commission, 2020) 
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Графика 7. „Производство на енергия в ЕС (1990 – 2018)“ 

 

 

 

 

 

 

                   

Източник: Авторови изчисления по данни на Европейската комисия 

Фигура 2 дава сведения за енергийното производство в ЕС за 2018 

година по видове. Констатира се, че най-голям е размерът на енергията 

добивана от възобновяеми източници (31%), следван от тази на ядрената 

енергетика (28%), твърди изкопаеми горива (16%), природен газ (12%), 

енергия от петролови продукти (10%), шистов газ (1%) и торф (под 1%).  

   

Фигура 2. „Енергийно производство в ЕС за 2018 година“ 

 

 

 

 

 

 

Източник: Авторови изчисления по данни на Европейската комисия за производството на 

енергия по вид 

 

Това, което импресира от изнесените доказателства е, че ЕС постига 

впечатляващи резултати относно декарбонизацията на енергийния сектор, 

където начело с 31% от производството се намира енергията, добита от 

възобновяеми източници. Европейския комисар по енергетиката споделя, че 
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с цел по-нататъшно стимулиране на декарбонизацията ще се представи нова 

стратегия за поощряване на този тип енергия. (Simson, 2020)  

Както става ясно от всичко изложено до тук възможностите пред 

Европа да се превърне в първият континент неутрален по отношение на 

климата започват да се реализират стъпка по стъпка, но действията остават 

недостатъчни на база на влошаващото се екологично състояние на околната 

среда.  Работи се върху диверсифицирането на източниците в енергийния 

сектор, внедряване на иновативни технологии, осигуряващи 

рентабилността, ефективността и сигурността на енергетиката. Най-

голямото предизвикателство в тази сфера остава самото изпълнение на тази 

амбицирана задача, тъй като страните членки на Съюза се характеризират с 

различни енергийни картини и интегрираността относно изпълнението и 

крайните резултати ще е много трудна. Всяка държава е нужно да изработи 

свой собствен план за енергетика и климат за периода 2021 до 2030, който 

да отнесе до ЕС и с цел да очертае своята програма за постигане на целта. 

Въз основа на това ще се проектира и разпредели финансирането, нужна за 

всяко едно национално стопанство, като ще се осигури справедливото 

инвестиране на средства в най-нуждаещите се региони (тези, които са най-

уязвими и зависими от най-замърсяващите източници на енергия като 

въглища и други изкопаеми горива). Рискът, който се поема, трябва да е 

добре премерен. Данни сочат, че  към 2018 година в ЕС общо над 2 милиона 

души имат заетост в този сектор. (Таблица 1) (European Commission, 

2019)Това поставя пред огромно изпитание всички национални стопанства, 

които не са в толкова напреднал етап на развитие на енергийния си сектор и 

са силно зависими от производството на енергия от източници, които се 

целят да бъдат премахнати от производствения цикъл като цяло. В противен 

случай тази „зелена стратегия“ може да се окаже, сриваща системи и 

предизвикваща енергийни кризи и динамично увеличение нивата на 

безработица. 
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Таблица 1. „Общ размер на заети лица в енергийния сектор в ЕС (15-64 

години)“ 
 

 

                         

Източник: Разработка на Европейската  комисия 

 

 

2. Основни показатели на енергетиката на Република 

България 

 

По показатели за енергийния сектор на Република България е 

изготвена графика, проследяваща развитието на енергетиката в страната за 

периода 1990 – 2018 година. (European Commission, 2020) 

   

Графика 9. „Производство в енергийния сектор (1990 - 2018)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Източник: Авторови изчисления по база данни на Европейската комисия 
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Констатира се растеж, който от своя страна засилва и значимостта на 

този област за генерирането на БВП на националното стопанство, т.е той 

повлиява на цялостното благосъстояние на икономиката. 

С настъпване на промените в климата и появата на новите изисквания, 

свързани със иновативната стратегия за устойчиво развитие, страната се 

явява една от най-уязвимите членки, които ще се нуждаят от солидна 

подкрепа, за да може изцяло да трансформира енергийния си сектор 

съгласно изискванията на „Европейския зелен пакт“. Според публикация, 

изразяваща мненията на европейски синдикални организации, целта на 

Съюза за достигане на неутралност по отношение на климата може да 

„задълбочи икономическите и социалните разделения между източните и 

западните страни“ в блока. (Симон, 2020) Това само по себе си може да 

доведе до вътрешно напрежение между държавите, но управляващите 

успокояват с обещания за осигуряване на справедлив преход и 

разпределение на помощните финансови ресурси. 

Въпреки че в страната се наблюдава намаляване в нивата на 

замърсяване от въглероден диоксид и парникови газове, това не означава, 

че мерки в тази посока не бива да биват предприемани. Според становището 

в новият „Проект на интегриран план в областта на енергетиката и климата 

на Република България“ от 2018 година „основните причини за 

намаляването на емисиите на парникови газове в енергийния сектор са 

преходът от централно планирана икономика към пазарна икономика.“ Това 

от своя страна е довело  до рязък спад в търсенето на електроенергия от 

производството на топлинна енергия. (Министерство на енергетиката, 2018) 

 

Източник: Авторови изчисления по данни на Европейската комисия 
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Източник: Авторови изчисления по данни на Европейската комисия 

 

 

След официалното приемане на „Европейския зелен пакт“ всяка 

държава, членуваща в ЕС е задължена да изготви и представи пред 

Европейската комисия своя интегриран план за действие в областта на 

енергетиката и климата. Проектът е изготвен още през 2018 година, но е 

обновен и адаптиран в съответствие с европейските цели и политики, 

свързани с този сектор, „насочени в дългосрочна перспектива към постигане 

на амбициозни общностни цели за преход към ниско въглеродна 

икономика“ (Министерство на енергетиката; Министерство на околната 

среда и водите, 2020)   

Основните задачи, посочени в него са : 

• „стимулиране на ниско въглеродно развитие на икономиката; 

• развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика; 

• намаляване зависимостта от внос на горива и енергия; 

• гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители“ 

(Министерство на енергетиката; Министерство на околната среда и водите, 

2020). 

Националните приоритети в областта на енергетиката, които биват 

заложени в този план, могат да бъдат обобщени, както следва:  

• „повишаване на енергийната сигурност и диверсификация на 

доставките на енергийни ресурси;  

• развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар;  

• използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния 

ресурс, капацитета на мрежите и националните специфики;  

• повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане 

на нови технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика;  
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• защита на потребителите чрез гарантиране на честни, прозрачни и 

недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги.“ 

(Министерство на енергетиката, 2020) 

Освен, че представя перспективна гледна точка за състоянието на 

енергийния сектор, също така в този план се прави и обстоен анализ на 

състоянието му въз основа на най-актуални данни в областта. Тук ще бъдат 

представени някои от най-основните показатели, с цел създаване на рамкова 

представа за положението на българската енергийна система.    

Към 2018 година „най-голям дял в производството на електрическа 

енергия през 2018 г. имат ТЕЦ – 40%, следван от АЕЦ с 35%, ВИ – 16%, 

ТфЕЦ - 5%, ЗТЕЦ – 2% и ПАВЕЦ – 2%“ (Министерство на енергетиката; 

Министерство на околната среда и водите, 2020). 

 

Фигура 3. „Производство на електрическа енергия (2018 г.)“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Източник: Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република 

България (2021 – 2030) 
 

 

По данни на Националния статистически институт за 2018 г. 

(публикувани през декември 2019 г.), в обновения план за интеграция се 

посочва, че производството на първична енергия през същата година е в 

размер на 11 895 ktoe, което задоволява 63% от брутното вътрешно 

потребление при сравнително непроменяща се динамика, като се бележи 

ръст с 1,9 % спрямо 2017 г.(Министерство на енергетиката; Министерство 

на околната среда и водите, 2020)                                                                                                                    

„В структурата на производството на първична енергия по видове 

горива и енергия най-голям дял имат твърдите горива (местни лигнитни, 

кафяви въглища и не възобновяеми отпадъци) – 43.1% и ядрената енергия – 

35.0%. Останалите горива и енергия се разпределят, както следва: енергия 

от ВИ – 21.4%, природен газ – 0.3% и течни горива – 0.2%.“ (Министерство 

на енергетиката; Министерство на околната среда и водите, 2020)  
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Фигура 4. „Производство по видове горива и енергия (2018 г.)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Източник: Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република 

България (2021 – 2030) 
 

В плана за интеграция за периода 2021 -2030 година се посочва и 

актуална информация относно състоянието на импорта и експорта на 

енергия и горива. През 2018 година се наблюдава спад във вноса, като той е 

намалял с 15.2% спрямо предходния едногодишен период. Статистически 

анализирано „се наблюдава спад на вноса на електрическата енергия с 

66.7%, течните горива (нефт и нефтопродукти) с 18.4%, възобновяеми и 

биогорива с 14.3% и природния газ с 5.2%. Увеличение бележат само 

твърдите горива с 1.1%. 

Износът на горива и енергия през 2018 г. в страната е в размер на 4 

602 ktoe. Най-голям дял имат течните горива - 77.9% и електрическата 

енергия – 18.8%. Останалите горива се разпределят, както следва: 

възобновяеми и биогорива – 2.7%, твърди горива – 0.4% и природен газ – 

0.2%.“ (Министерство на енергетиката; Министерство на околната среда и 

водите, 2020) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Фигура 6. Внос на 

енергия и горива 

Фигура 5. Износ на 

енергия и горива 

Източник: Интегриран план в областта на енергетиката и климата 

на Република България (2021 – 2030) 
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3. Анализ на българската въгледобивна промишленост 

 

Основен факт за националната енергийна система е, че добивната 

въглищна промишленост е неин основен дял и е от съществено значение за 

цялостната и дейност. Съставлява цели 44 % от енергийния сектор. Според 

програмата на ЕС за устойчив растеж обаче точно тези области във всяка 

страна-членка трябва да бъдат напълно спрени от опериране до 2030 година, 

поради високите нива на замърсяване, които се генерират, биващи в разрез 

с целите, заложени в пакта. 

  

                                              Графика 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Източник: Авторови изчисления по данни на Европейската комисия 

 

 

През 2015 година Министерския съвет приема Националната 

стратегия за развитие на минната индустрия с визия до 2030 година. Тази 

стратегия предвижда „устойчиво развитие на минната индустрия чрез 

осигуряване на балансиран икономически, социално и екологично 

отговорен подход към проучването, добива и преработката на подземни 

богатства в Република България“ (Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма, 2015) По този начин се е поставят основите за 

въвеждането на ефективна система за контрол на дейностите по усвояването 

на подземните ресурси, но в условията за опазване на околната среда. 

През същата година „общият добив на подземни богатства в България 

възлиза приблизително на 79.5 млн. тона. Изчислено на глава от 

населението се падат по 11 тона, което е много показателен индекс. 

Съгласно този индекс България попада в определението за „минна държава” 

с показател над средния в световен мащаб.“ (Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма, 2015) Така страната заема водещо място в 

европейския минен добив и преработка. 
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Според доклад на WWF в въглищните запаси „преобладава лигнитът, 

на който е съставлявал 92,6% от запасите в натура и 84,9% в условно гориво. 

Това е предопределило запасите на въглища у нас да се използват главно за 

производство на електроенергия. Поради ниската им транспортабилност 

оползотворяването им се планирало и реализирало на малка дистанция от 

мястото на добива. Тази особеност е определила географията на ТЕЦ и 

енергийните райони у нас. Останалите видове въглища имат много малък 

дял, основно допълващо значение имат кафявите, които имат показатели, 

сходни с лигнита. Черните и антрацитните са свързани с ограничени 

локации, добив и употреба в металургията.“ (WWF – Световен фонд за 

дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България, 2019) 

 

                                                 Фигура 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Български енергиен холдинг 

 

Анализирани данни сочат, че България използва в максимална степен 

съществуващия си потенциал на местни ресурси и то при спазване на 

екологичните изисквания. Основни енергоносители за производство на 

енергия се явяват твърдите горива и ядрената енергия. Централите, които 

използват местни въглища осигуряват около 48% от производство на 

електрическа енергия и по този начин гарантират енергийната сигурност на 

страната и същевременно конкурентоспособността на икономика.  

Прогнозни проучвания констатират, че националните залежи от 

въглища имат възможността да осигурят ресурс за производство на 

електрическа енергия за период на 60 години. (Министерство на 

енергетиката; Министерство на околната среда и водите, 2020) 

Основното предизвикателство пред този сектор е съвремието обаче е 

казусът за неговото бъдещо съществуване в условията на декаборнизираща 

се икономика. Според визията си за бъдещо устойчиво развитие ЕС смята 

да закрие всички ТЕЦ обекти. Факт е, че точно този сектор генерира 

значителна част от замърсяването на околната среда, но също така е факт, 
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че българската енергетика е силно зависима от въглищната обработка. 

Затварянето на топлоелектрическите централи в България би коствало 

много работни места и увеличение на нивата на безработица. По подадени 

данни на ЕК към 2017 година в сферата за добив на въглища са били заети 

10 300 души (European Commission, 2019), а по данни на НСИ от 2018 година 

в целия сектор на добивна промишленост за заети 31 800 души. (Национален 

Статистически Институт, 2019) 

В интервю пред медия Оливие Маркет - президент на AmCham 

България, заявява, „че ТЕЦ-овете са гръбнакът на енергийната система в 

България, тъй като допринасят за енергийната сигурност, стабилността на 

мрежата и енергийната независимост, освен че осигуряват работни места на 

десетки хиляди специалисти в цялата страна“. (ECONOMIC.BG, 2020) 

Във връзка с намеренията на ЕС да закрие всички топлоелектрически 

централи до 2030 година българското правителство вече е изразило своето 

становище. Според Маркет то отправя ясно послание, че „прилагането на 

новите политики трябва да бъде съобразено с особеностите на националната 

енергийна система, която разчита на конвенционални мощности да 

гарантира енергийните доставки. Изявлението е в синхрон с националните 

интереси и отразява факта, че има значително увеличение на 

производството на възобновяема енергия, което представлява около 19% от 

крайното брутно енергийно потребление. Темпото на декарбонизация на 

България зависи от настоящия дял на въглищното производство в страната, 

който е доста висок в сравнение с други страни-членки. Ето защо е важно 

правилата на ЕС да отчитат националния контекст – особено във връзка с 

коригирането на целите за намаляване на емисиите вредни газове и целите 

за възобновяема енергия до 2030 г. България все още се нуждае от надеждно 

и чисто въглищно производство с голяма гъвкавост за увеличаване и 

намаляване на натоварването, като се има предвид, че другите технологии 

не осигуряват достатъчно голям обем от нужната гъвкавост. Работата им, 

най-малкото в режим на готовност, гарантира, че в случай на недостиг на 

енергия могат да компенсират високата волатилност на възобновяемата 

енергия“. (ECONOMIC.BG, 2020) 

  Напълно съгласен е с изказването на министъра на енергетиката 

Теменужка Петкова, която заявява, че този вид електроцентрали ще могат 

да бъдат заменени до 2050 година. До тогава той е на мнение, че „въглищата 

не трябва да бъдат смятани за препятствие за развитието на енергията на 

бъдещето, а за средство, което може да направи този преход по-плавен, и 

гарантиращо, че ще има ток“. (ECONOMIC.BG, 2020)  

За да се осигури тази плавност на процеса, но същевременно да не се 

образува разрез с новата движеща обществото напред политика към 

устойчиво развитие централите или ще трябва да въведат такава 

технологична база и да преструктурират производството и натовареността 
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си така, че негативното им въздействие да бъде сведено до минимум, а 

ефективността им увеличена. 

 То тогава е нужно да се да се осигури създаването на нови работни 

места за хората, заето в този сектор  Но е категорично, че най-късно до 2050 

година оперирането на тези централи ще бъде преустановено. 

Според националния план за енергетика и климата до 2030 г. делът на 

енергията от въглищни ТЕЦ ще започне да намалява след 2025 г. за сметка 

на енергията от възобновими източници и ядрената енергетика (главно в 

лицето на АЕЦ Белене). До 2030 година делът им ще спадне до 30%, а пет 

години по-късно се очаква да е само 15%. Според направената прогноза 

пълното закриване на въглищните централи в България се очаква да стане 

през 2040 година, а не през 2030 г. каквито са плановете на ЕС. Това разбира 

се остава само хипотетичен вариант на развръзка на действията и не може 

да се твърди в неговото пълно изпълнение. Има мнения, че този тип 

централи ще продължат да оперират дори и след този период, но с 

използването на алтернативни горива, а не въглищни ресурси.  

Ядрената енергия е важен енергоносител, който гарантира базово 

производство на електрическа енергия с предвидими и конкурентни цени. 

АЕЦ „Козлодуй” ЕАД осигурява около 33% от производството на 

електрическа енергия в страната и е гарант за енергийната сигурност на 

България. Използването на енергия от ВИ е третия по значимост местен 

енергиен ресурс, които търпи увеличение през последните години. Основен 

принос за това има увеличеното потребление на биомаса, така също 

използването на слънчевата и вятърната енергия за производство на 

електрическа енергия.  

Въпреки, че ръководството на държавата изрази готовността си да 

подкрепи производителите в българския енергиен сектор и да подпомогне 

тяхното бъдещо действие, това най-вероятно няма да се случи след 

приемане на новата политика за устойчиво развитие на ЕС, защото България 

като държава-членка на Съюза не може да си позволи да е в разрез на 

приетата програма. 

От друга страна чрез постепенното ограничаване на 

топлоелектрическите централи на пазара започва да нараства ролята на 

енергията от възобновяеми  източници, което от своя страна намалява 

възможността  на т.нар. „конвенционални производители“ да генерират 

нужния оборот и същевременно средства за своята издръжка. 

Анализът до тук на въглищната промишленост показва, че секторът е 

изправен пред изключително тежък период. Развитието на човечеството е 

динамично и се поставят нови цели, които изключват нейното бъдещо 

опериране под формата, позната днес. Налага се цялото му преустановяване, 

а собствениците и заетата работна ръка ще трябва да се пренасочат към 

други области в сектора или да се преквалифицира. В най-лошия случай 

България ще загуби част от трудещите се, защото най-вероятно те ще 
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напуснат пределите на страната, за да търсят добре платена трудова 

реализация извън националните граници. Невъзможността да се правят 

компромиси заставя от навременно вземане на мерки и създаването на 

планове за надеждна трансформация и интеграция към задачите и целите, 

които са заложени от ЕС. 

  

 

 

4. Предизвикателства и възможности пред българската 

енергийна система 

 

 

Въпреки обтегнатата ситуация в енергийната система на България 

възможности за нея има. Като една от най-уязвимите страни в прехода тя ще 

има възможността да кандидатства за финансиране по редица програми. С 

тяхна помощ ще могат да се осигурят нужните средства за създаване на нови 

форми за генериране на енергия, отговарящи на изискванията за устойчива 

развитие. Разбира се има скептици, които твърдят, че нужните финансови 

ресурси, нужни за трансформацията на енергийния сектор е невъзможно да 

бъдат предоставени и енергийна криза ще има.  

Едно от основните предизвикателствата е създаването на 

алтернативни „зелени“, заменящи ТЕЦ-овете, тъй като постепенното им 

ограничаване ще постави под застрашаване снабдяването с електроенергия 

индустрията и домакинствата.  

Друго затруднение, което би могло да възникне и е доста вероятно да 

се случи е регулирането на цените. Все още не се знае какво ще е 

същинското влияние на този процес на преход към ниско въглеродна 

икономика и дали това ще се отрази драстично на цените на ресурсите и на 

крайната цена като цяло. 

Предизвикателство се явява и прозрачността на всички действия, 

които ще се извършат. Увеличава се рискът от корупция и бюрокрация в 

сектора. Неусвояването на одобрени финансирания по предназначение 

трябва да е едно от основните съображения на финансиращите институции. 

Трябва да се изградят сигурни системи за контрол/мониторинг на всички 

дейности, осигуряващи прозрачност и яснота на всички започващи се 

проекти по интеграцията на енергийния сектор. 

Друга трудност, която по-рано вече бе спомената, е тази свързана с 

работните места, които ще се загубят. Нужно е да се създаде специална 

система, която да се грижи за трудовата динамика в този сектор. 

Преустановяването на дейността на топлоелектрическите централи ще даде 

възможност за развитието на останалите не толкова използвани източници 

на енергия. Това от своя страна създава перспектива за тях и увеличаване на 

пазарният им дял, респективно производство, нуждаещо се от работна ръка. 
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Вероятен е сценарият за преквалифициране на персоналът, който е бил зает 

в ТЕЦ-овете, като по този начин би могъл да се запази трудовият ресурс в 

страната и повишаване на капацитета на трудоспособното население в 

България.  

Като възможност пред въглищната индустрия може да се представи 

идеята за високотехнологична трансформация на работния процес в степен, 

която да отговаря на всички параметрични изисквания относно степента на 

замърсяване от основната дейност. Като успешен пример в тази насока може 

да се даде ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. Той се приема като най-новата и 

високотехнологична въглищна централа в България, проектирана е и работи 

„в съответствие с емисионните норми за серен диоксид, азотни оксиди и 

прах, и постига степен на сероочистване до 98%. Нещо повече, централата 

е изградена така, че не може да произвежда енергия, ако сероочистващите 

инсталации не работят, което е гаранция за опазване на въздуха.“ 

(OFFNEWS, 2020) 

Прогнозният електроенергиен баланс на страната отчита 

възможностите за подобряване на енергийната ефективност и се основава 

на планираното крайно потребление в страната. 

Програмата на Европейския зелен пакт ще предоставя шанс за 

кандидатстване по множество програми за финансиране на бизнеси в 

енергийния сектор. Някои от тях, заложени в интеграционния план на 

страната са: 

 Програма Invest EU; Модернизационен фонд; Фонд „Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници”; Национална програма за 

енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради; Национален 

доверителен „Екофонд“ – Инвестиционна програма за климата; Програма 

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, 

финансирана по Финансов механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г., подкрепа за изпълнение на мерки за повишаване 

на енергийната ефективност за малки и средни предприятия, големи 

предприятия и местните власти и други. 

Със стратегията за устойчиво развитие се насърчава подема най-вече 

на енергийната област, свързана с възобновяемите източници. България 

вече е показала потенциала си за възобновяема енергия като е станала 

втората страна-членка в целия ЕС, постигнала целта си за енергия от такива 

източници през 2020 година. (ECONOMIC.BG, 2020) Така според съвместен 

доклад на Baringa Partners и Shell има възможност за спестяване на 2,4 млрд. 

евро разходи, насочени към околната среда, сочи в своя публикация 

INVESTOR.BG (INVESTOR.BG, 2019) 
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5. Прогнози за бъдещото развитие в енергийния сектор според 

Интеграционния план за енергетика и климат на Република 

България (2021-2030)  

 
 

Освен с подробен анализ за състоянието на българския енергиен 

сектор Националният интеграционен план за енергетика и климат на 

Република България се заема и с изготвянето на прогноза за бъдещото 

състояние при следване на ново заложените политики. 

В представената стратегията за период 2021 – 2030 година 

„прогнозите за емисиите на парникови газове за енергийния сектор се 

основават на анализ на промяната в енергийния баланс на страната до 2030 

г. въз основа на съществуващите мерки, планирани от България и 

предоставени като основополагащи допускания.“ (Министерство на 

енергетиката; Министерство на околната среда и водите, 2020) Прогнозите 

вземат в предвид всички съществуващи мерки за намаляване на емисиите на 

парникови газове и  постигане на целите за ВЕИ и енергийна ефективност. 

Очаква се нивата на парникови газове да намалеят с около 15,4% до 2030 г., 

спрямо тези от 2015 година и с 47,85% спрямо отчетените стойности през 

1990 година. Ако прогнозните резултати се реализират България ще 

изпълни изискването за емисиите. Основните фактори, които се сочат за 

това намаление са измененията в енергийната система е и по-точно това, че 

производството на първична енергия намалява през анализирания период с 

почти 8,5 TWh. В голяма степен това се дължи на продължителното 

намаляване на производството на енергия от твърди горива от 2020 г. до 

2030 г., което е основният емитер на парникови газове в енергийния сектор. 

Наблюдава се запазване на нивата на вятърната, водната и геотермалната 

енергия, докато делът на природния газ нараства от 1,06% през 2020 г. до 

2,34% през 2030 г. Увеличение ссе констатира на слънчевата енергия от 

1,18% през 2020 г. на 3,95% през 2030 г. През 2030 г. се очаква и ядрената 

енергия да продължи да играе важна роля в производството в енергия. 

Повече информация за промените в енергийния микс, водещи до 

намаляване на емисиите на парникови газове, анализирани в този раздел, 

можете да намерите в разделите, свързани с увеличаване използването на 

енергия от ВИ, енергийната ефективност, вътрешен енергиен пазар и 

енергийната сигурност. (Министерство на енергетиката; Министерство на 

околната среда и водите, 2020) 

Очаква се производството на енергия от местни горива да намалее с 8 

562 GWh. Може да се каже, че това се дължи на продължителното 

намаляване на производството на енергия от твърди горива от 2020 г. до 

2040 г., Планира се да не бъдат пускани в експлоатация нови инсталации на 

лигнитни въглища, като през 2040 г. енергията от този тип горива се очаква 
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да е едва 3 315 GWh. През 2040 г. се предвижда засилване на ролята на  

ядрената енергия, която да достигне до почти 70%, а също така и увеличение 

на използването на биомасата. Вятърната енергия и геотермалната се очаква 

да останат с постоянни показатели, докато енергията от природния газ и 

слънчевата енергия да нараснат (от 1.1% през 2020 г. до 2.3% през 2040 г. за 

природния газ и относно слънчевата енергия от 1.2% през 2020 г. на 4% през 

2040 г.). (Министерство на енергетиката; Министерство на околната среда 

и водите, 2020) 

Според сценария на WEM поместен в интеграционния план 

зависимостта от внос се очаква да нарасне от 37.37% на 39.65% през 

изследвания период, но въпреки това ще е сравнително по-малко зависима 

от останалите държави-членки. Това увеличение се очаква да бъде на база 

засилване вноса на природен газ, в резултат на засилване първично 

производство с използване на природен газ, особено след 2025 г, а също и 

от вноса на течни горива. Сценарият сочи, че това частично се компенсира 

от факта, че България остава нетен износител на електроенергия. 

(Министерство на енергетиката; Министерство на околната среда и водите, 

2020) 

До 2030 г. се очаква брутното вътрешно потребление на биомаса и 

отпадъци да нарасне с 25% в сравнение с 2020 г. Въпреки че не се предвижда 

съществена промяна по отношение на потреблението на биогорива, се 

прогнозира да има значително намаляване на търсенето на конвенционални 

биогорива (от 2 207 GWh през 2020 г. до 1 494 GWh през 2030 г.), което се 

ще бъде компенсирано от нарастващото използване на биогорива от ново 

поколение (повече от тройна през 2030 г. в сравнение с 2020 г.), достигайки 

почти 1 100 GWh през 2030 г. (Министерство на енергетиката; 

Министерство на околната среда и водите, 2020) 

В периода 2021-2030 г. засилено ще се търсят възможности за 

финансиране на проекти, насочени към създаване на устойчива енергийна 

система и ще се предприемат мерки за осигуряване на достъп до 

потреблението на електрическа енергия от ВИ за потребители с ниски 

доходи или за уязвимите домакинства чрез системата за социално 

подпомагане. Предвижда се започването на изграждане на нови централи, 

използване на възобновими източници, което то своя страна изисква 

навременно планиране за бъдещото изграждане на нужната 

инфраструктура. Ще се стимулира използването на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане, произведена от ВИ.  (Министерство на енергетиката; 

Министерство на околната среда и водите, 2020) 

„Въпреки че България разполага с подходящи климатични условия за 

развитие на сектора на възобновяемата енергия, налице са някои обективни 

ограничения, свързани с определени местности, в които не могат да бъдат 

инсталирани съоръжения за производство на енергия от ВИ. Пример за това 

са териториите, които попадат в обхвата на Натура 2000 – мрежа от 
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защитени райони съгласно Директивата за запазване на природните 

местообитания и Директивата за защита на дивите птици, в които райони не 

е възможно да се поставят инсталации за производство на енергия, в това 

число вятърни централи, фотоволтаични съоръжения или водни 

електроцентрали. България е една от най-богатите на биологично 

разнообразие в Европа държави. Като принос за Европейската екологична 

мрежа НАТУРА 2000, страната ни трябва да защити над 80 типа 

местообитания, както и най-важните местообитания на 100 вида растения и 

226 вида животни, определени от европейските директиви. Близо 34% от 

територията на България - повече от 37 400 кв. км защитени зони попадат в 

екологична мрежа НАТУРА 2000. По този показател държавата се нарежда 

на едно от първите места в Европа. - Интензивното увеличаване на дела на 

енергия от ВИ в крайното брутно потребление в периода 2012 – 2016 г. беше 

придружено с негативни последици за енергийната система, включително, 

но не само, проблеми при балансирането на разпределителната и преносната 

мрежа, финансови дефицити, свързани със задължителното изкупуване от 

страна на обществения доставчик на електрическа енергия от ВИ на 

преференциални цени, увеличени разходи за приспособяване на 

инфраструктурата към спецификите на производството на енергия от ВИ и 

други. Поради тази причина ранните усилия на България при постигането 

на обвързващата национална цел за 2020 г. са взети предвид при 

формирането на националния принос към европейската цел за 2030 г.“, 

отбелязват в стратегията си Министерството на енергетиката и 

Министерството на околната среда и водите. (Министерство на 

енергетиката; Министерство на околната среда и водите, 2020) 

Специално внимание  е обърнато на насърчаването на използването на 

геотермална енергия и реализацията на малки по мащаб проекти за 

производство на топлинна енергия в централизирани и локални системи. 

Данни констатират, че България е богата на геотермални находища, от които 

проучените са над 840 водоизточника с температура до 103 градуса по 

Целзий. Само 18% от геотермалната енергия на страната се използват, а 

разкритите минерални извори са едва 6%. Развитието на технологиите, 

свързани с оползотворяване на енергията, съхранявана под формата на 

топлина в подземните води, се развиват динамично и изискват адекватни и 

навременни решения, с оглед ефективното им и икономически 

целесъобразно използване, при съблюдаване на националните особености. 

(Министерство на енергетиката; Министерство на околната среда и водите, 

2020) 

„С оглед стимулиране по-широкото разгръщане на енергията от ВИ 

ще бъдат използвани средства от фондовете на Съюза за насърчаване и 

използване на енергия от възобновяеми източници за отопление и 

охлаждане. По Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 

енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на 
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Европейското икономическо пространство с общ бюджет в размер на близо 

33 млн. евро ще бъдат финансирани проекти свързани с подобряване на 

енергийната ефективност и използването на енергия от ВИ. В резултат от 

изпълнението на тези мерки се предвижда реализация на проекти за 

производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за 

охлаждане от ВИ в размер на 46 000 MWh/годишно и годишни намаления 

на емисиите на CO2 от 54 280 tCO2. В периода 2021-2030 г. България ще се 

възползва от инвестиционната подкрепа, която ще се предоставя по 

„Модернизационен фонд“, като ще разгледа възможността за финансиране 

на проекти, свързани с производството на електрическа енергия от ВИ, 

подобряване на енергийната ефективност, съхраняване на енергия и 

модернизиране на енергийните мрежи. Фондът ще се създаде на основание 

чл. 10г на Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета 

от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на 

разходоефективните намаления на емисии и на ниско въглеродните 

инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814. В периода 2021-2030 г. 2% от 

общото количество квоти на ЕС ще бъдат продавани на търг и средствата 

постъпват в Модернизационния фонд, съгласно член 10, параграф 1 от 

Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните 

намаления на емисии и на ниско въглеродните инвестиции, и на Решение 

(ЕС) 2015/1814.“ (Министерство на енергетиката; Министерство на 

околната среда и водите, 2020) 

Също така „България ще се включи в Платформата на Съюза за 

развитие на възобновяемата енергия (Платформата), която ще предоставя 

възможност за търговия с дялове на енергия от ВИ. В Платформата ще се 

публикуват годишни данни за националния принос на държавите членки 

към обвързващата цел на Съюза, в т.ч. очакваните излишъци или 

недостатъци на енергия от ВИ, цената на прехвърляне на излишъците на 

енергия от ВИ от или на друга държава членка. България разглежда като 

възможност за изпълнение на националната си цел за дял на енергията от 

ВИ в брутното крайно потребление на енергия да се включи в инициативи, 

свързани с изпълнението на съвместни проекти с други държави членки и 

/или трети страни.“ (Министерство на енергетиката; Министерство на 

околната среда и водите, 2020) 

Енергийният сектор на България ще се стреми да създаде условия и за 

развитието и използването на биогорива. Тъй като тази област е доста 

непозната ще се инвестира в научни изследвания и нововъведения. Важна е 

и задачата за популяризирането на този вид гориво сред населението, а също 

и насърчаването за използването му. Във връзка с това е планирано 

разработването на информационни кампании, чрез които да се постигне 

желания ефект. В плана е заложено и стартирането на производството на 

водород чрез така познатите „Power to X” инсталации и с основен ресурс 
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излишъка от  произведената електричество от слънчева и вятърна енергия. 

(Министерство на енергетиката; Министерство на околната среда и водите, 

2020) 

 Всички тези мерки са насочени към постигането на националната цел 

от 27,09% дял на енергията от възобновяеми източници в българската 

енергийна система, които към 2018 година са 21%. 

 

 

III. Раздел „Констатирани резултати от проучването и  

препоръки към изпълнението на прехода“ 

 

1. Установени изводи и препоръки 

 

До тук според информацията, изложена в изследователската 

разработка, може да се установят няколко важни крайни извода относно 

екологичната обстановка в ЕС, и в частност България, както и 

внедряването на новата стратегия за устойчив растеж и нейното влияние 

върху енергийния сектор, а именно: 

 Наблюдава се влошаване на екологичната обстановка в световен 

мащаб, което кара ЕС да предприеме мерки за устойчиво 

развитие, толерантни към околната среда и бъдещето на 

човечеството; 

 ЕС е в процес на внедряване на иновативна програма за 

устойчиво развитие, още позната под наименованието 

„Европейски зелен пакт“, която се счита за новата „пътна карта“ 

за постигане на устойчивост и по-висока конкурентоспособност 

в икономиката на Съюза; 

 Основната цел на иновативната програма е декарбонизацията на 

икономиката, което ще сведе до минимум замърсяването на 

околната среда и ще направи Европа първия континент 

неутрален по отношение на отрицателните промени в климата; 

 Секторът, който ще бъде изключително силно засегнат е този на 

енергетиката и по-точно въгледобива и въглищните 

електроцентрали. Този сектор е нужна да преустанови до сега 

познатия си начин на опериране и да трансформира дейността 

си към по-екологосъобразен алгоритъм  на активност. На предна 
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позиция се изнася добивът на енергия от възобновяеми 

източници; 

 Има шанс при недостатъчно добро планиране и последващ 

контрол тази така амбициозна програма да бъде прочина за 

създаването на изключително затруднено положение на всички 

национални икономики на ЕС; 

 Въпреки че се наблюдава намаление в генерираните вредни 

емисии (въглероден диоксид и парникови газове), замърсяващи 

околната среда, страните от ЕС е нужно да разработят нови 

политики и стратегии за действие с цел трансформация на 

цялостната си икономика по начин, отговарящ на достигането 

на крайно заложените цели на стратегията; 

 За да се осъществи плавен преход към ниско въглеродна 

икономика ЕС поема ангажимента да подпомага страните-

членки с финансови ресурси и нужна информация и връзки при 

нужда. Важна роля ще имат и частните инвеститори; 

 Ще се създадат множество програми и фондове, които могат да 

отпускат инвестиции с цел подпомагане малките и средни 

предприятия; 

 Европейският зелен пакт поставя българската енергийна 

система пред изключителен сложен казус относно нейното 

бъдещо развитие. На карта са поставени задоволяване на 

енергийните нужди на индустрията и домакинствата, а също и 

на хиляди работни места в сектора. 

 България се явява една от най-уязвимите държави на този 

преход към икономическа устойчивост, тъй като е силно 

зависима от въглищните си електроцентрали. Въпреки това тя 

създава национален интеграционен план за енергетиката и 

климата с хоризонт 2030 година, в който изразява своята 

програма за действие през посочения период в съответствие с 

изискванията и целите на ЕС; 

 Страната се развива добре според екологичните изисквания на 

ЕС и ако продължава с положителното си развитие ще достигне 

зададените цели преди крайния им срок; 

 Предвижда се с времето България да закрие всички свои ТЕЦ-

ове и да насочи усилията и инвестициите си в развитието на 

енергията, добита изцяло от възобновяеми източници и да 

внедри използването й във всички останали сектори на 

икономиката и респективно домакинствата. 
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 Държавата остава зависима от вноса на енергия поне до 2030 

година; 

 

Основни препоръки, които могат да се направят във връзка с по-

ефективната трансформация на енергийната система са: 

o Добро планиране на прехода не само на национално ниво, но и 

на бизнес равнище; 

o Да се осъществява постоянен контрол и мониторинг при 

използване на инвестиции и реално следене за тяхното 

усвояване по зададените в проекта параметри; 

o Да се реализира изпълнение на прилаганите политики и да се 

осигурява прозрачност на взетите решения; 

o Да се повиши осведомеността на обществото за предприетите 

мерки и да се въвлече в националните политики чрез 

разработването на различни информационни форуми, срещи, 

конференции и т.н; 

o Да се обърне внимание на най-застрашените работни сили и да 

се изготви план за действие относно последващата им 

преквалификация или осигуряването им на алтернативно 

работно място с цел спиране на хипотетично последващата 

емиграция извън пределите на страната; 

o Да се инвестира в иновации и развиване на развойната дейност, 

чрез което може да се стимулира и улесни трансформацията; 

o Да се промотира много повече екологично съобразният начин 

на живот, чрез което населението да бъде привлечено по-лесно 

към постигане на целите на страната; 

 

2. Заключение 

Наблюдава се засилване на негативното влияние на човечеството 

върху екологичната обстановка в световен мащаб. Във връзка с този 

набираш сила проблем новият екип на Европейската комисия на ЕС създава 

и предлага иновативна програма за устойчив растеж с основна цел 

превръщането на Европа в първия неутрален по отношение на климата 

континент.  Новите европейски политики, с отправен поглед към хоризонт 

2050 година, са насочени към декарбонизацията на цялата икономика на ЕС 

и подобряване на състоянието на околната среда. Внедряващите се мерки 

изправят най-вече енергийните сектори на всички 27 страни-членки на 

Съюза се пред изключително предизвикателство, за провеждане на нужната 
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трансформация в зададения период и постигане на посочените цели. 

Внедряването и изпълнението на иновативната „зелена“ стратегия ще 

коства изключително много финансови ресурси. Промените застрашават 

загубата на милиони работни места, но в същото време създават голям брой 

възможности за развитие и създаване на нови производствени системи и 

иновации. България се оказва една от страните, които ще бъдат изправени 

пред преломен момент за бъдещето състояние на цялостната си икономика, 

тъй като тя е силно зависима от сектора на енергетика, който както вече бе 

споменато, ще бъде един от най-силно засегнатите от нововъведените 

политики. Най-драстични мерки се предвиждат за въгледобива и въглищно 

преработвателната промишленост. Преходът се очертава да бъде тежък, но 

не и невъзможен. Разбира се съществуват и множество противоречия в 

областта.  Негативно влияние ще има, но се очаква да бъде компенсирано от 

възможностите, които се очаква да бъдат предоставени. Страната вече е 

започнала работа над разработването на политики и внедряването им. 

Първата крачка вече е направена чрез създаването на националния 

интеграционен в областта на енергетиката и климата, чрез който се поставят 

задачите, приоритетите, действията и прогнозните резултати за периода 

2021 – 2030 година. Данни от него сочат, че България би могла успешно да 

изпълни изискванията при следване на изработения пла. В енергийния 

сектор както в ЕС, така и в изследваната страна се очаква да се засили ролята 

на енергията на възобновяеми източници и биогорива, както и да нараснат 

инвестициите за изследователска дейност. Твърдението е, че при 

изпълнение на всички посочени в Европейския зелен пакт задачи ще се 

осигури по-чиста, устойчива и здравословна среда за живот е главна 

движеща сила към целта за интегрирането на 446 мил. души за изпълнението 

на тази така амбициозна цел! 
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