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България бе сред първите страни в Европа, които постигнаха заложените от ЕС цели за 2020 г.
за дял на потребяваната в страната електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ). Много по-голямо предизвикателство със значителен ефект върху политиката
на страната относно ядрените и топлоелектрическите централи обаче ще бъде увеличаването
дела на ВЕИ в производството на електроенергия до равнища, които гарантират над 90 %
декарбонизация на сектора в съответствие с дългосрочните договорености в ЕС. Разполага ли
България с ясна енергийна стратегия до 2050 г.? Кои са моделите и предположенията, върху
които е изградена тази стратегия? Какви ще са цените и съставът на енергийния микс при
различните сценарии? Има ли рамка за инвестиционни и бизнес решения в основните
подсектори на електроенергетиката? Как ще се гарантира в най-висока степен енергийната
сигурност на страната? Това са част от въпросите, които ще бъдат обсъдени в рамките на
кръглата маса. В дискусията ще се включат председателят на Комисията за енергийно и водно
регулиране Иван Иванов, ръководителят на Представителството на Фондация „Конрад
Аденауер“ в България Торстен Гайслер, председателят на Комисията по енергетика в
Народното събрание Делян Добрев и др.
Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Регионалния център за изследване на
енергийни политики, Будапеща, Техническия университет във Виена, белградския
Координационен център за електричество и унгарската консултантска компания OG Research, и с
подкрепата на Министерството на земеделието, горите, околната среда и управлението на
водите на Австрия и Европейската фондация за климата разработиха Регионална пътна карта
за развитието на електроенергетиката в Югоизточна Европа. Пътната карта предвижда
почти пълна декарбонизация на производството на електроенергия до 2050 г. на базата на
сценарии, развити с инструменти за моделиране, одобрени и използвани и от Европейската
комисия. По време на кръглата маса, Центърът ще представи резултатите от трите сценария
за бъдещето на сектора в България и ще очертае основните изводи за енергийната стратегия
на страната в рамките на Европейския енергиен съюз и Председателството на Съвета на ЕС.
Според направения анализ съществува опасност от сериозно разминаване между
стратегическата ориентация на България в ЕС и краткосрочния фокус върху енергийни
мегапроекти, което може да доведе до значителни загуби и рискове за енергийната сигурност
на страната.
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