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Резюме

Възобновяемите енергийни източници ще играят особено важна
роля в енергийния микс на ЕС и на България, за да гарантират устойчивостта, конкурентоспособността и сигурността на енергийната
система. Въпреки това, целите в областта на енергетиката и климата,
предлагани в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България (НПЕК), както и регулаторната рамка, не създават
условия за постъпателно постигане на този преход, а по-скоро отразяват стремеж за запазване на статуквото, което е вероятно да
доведе до продължаващи финансови и социални сътресения в сектора. В сегашния вариант на НПЕК липсват амбиция, дългосрочна
перспектива и ясна визия за посоката на българския енергиен
преход. На първо място, Планът разчита, изненадващо, основно на
участието на въглищни, газови и атомни енергоносители в енергийния микс на България до 2030 г. На второ място, липсата на стратегия за поетапно закриване на въглищните мощности, ниските цели
по отношение на устойчивата енергия (25% за дела ВЕИ в крайното
енергийно потребление, 27% за енергийната ефективност и 15% за
междусистемната свързаност) и недостатъчните регулаторни мерки
не способстват за създаването на благоприятна рамка за участието
на граждани, енергийни общности и други по-малки енергийни
субекти.
Предложените мерки не изглеждат адекватни да постигнат дори
тези по-ниски цели. Освен това, предвижданията на Плана относно бъдещото развитие на българската енергийна система не съответстват със съществуващите модели за прогнозиране на бъдещия
енергиен баланс на страната, които трябва да залегнат като основа
на дългосрочната енергийна стратегия на България. В НПЕК липсват
подробно развити сценарии, които да демонстрират възможни бъдещи отклонения от основните допускания, което се отразява негативно върху обосновката на ниските цели за ВЕИ и за подобряване на
енергийната ефективност.
Основният стремеж на настоящия анализ на НПЕК е да предостави възможни идеи и решения за подобряване на НПЕК и
по-ефективното интегриране на страната в политиките на ЕС,
като се оцени доколко стратегическият документ е целесъобразен
на постигането на дългосрочните цели на ЕС в областта на декарбонизацията. Особено внимание е отделено на електроенергийния
сектор, където съществува най-голям потенциал за намаляване на
емисиите на парникови газове (ПГ) през следващото десетилетие.
Основният причинител на парникови емисии в българската енергетика е изгарянето на твърди горива, включително въглища, чиито дял в
общото количество през 2016 г. достига 57,8%. Електроенергетиката
е също така областта, в която НПЕК е най-консервативен и най-неамбициозен, разкривайки нереалистична решимост за запазване на
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производството от въглищни електроцентрали и липса на творчество
при разработването на активни политики за подкрепа на нова вълна
от инвестиции в енергия от ВЕИ.
Проектът на плана не предвижда дългосрочна енергийна стратегия
за поетапно извеждане на въглищните електроцентрали. Отлагането
на този процес може да е пагубно за енергийния преход и може
да доведе до много по-високи разходи в бъдеще. Правителството
не трябва да разчита на дерогации от европейското законодателство,
за да поддържа изкуствено тези централи. Вместо това, има спешна
потребност от разработването на стратегия за запазване на работните места в съответните региони след затварянето на централите.
Липсата на национална стратегия за трансформация на зависимите от
въглища райони може да изостри както социалното напрежение, така
и финансовите рискове за държавния енергиен сектор.
Вместо да приоритизира подкрепата за вятърната, соларната и геотермалната енергия, проектът на НПЕК предвижда съществено увеличение на дела на биомасата в микса от ВЕИ, което е несъвместимо с принципите на ЕС за устойчивост и опазване на околната среда.
Прекомерната зависимост от биомаса може да има редица странични ефекти, като например обезлесяване на огромни територии и
влошаване на качеството на атмосферния въздух. За по-екологично
използване на дървесината е необходимо да се следва дългосрочна
стратегия за прилагане на мерки за повишаване на качеството на
биомасата, спирането на незаконната сеч, модернизирането на методите за изгаряне и възстановяване на капацитета за съхраняване
и обработване. НПЕК предоставя на българското правителство уникална възможност за улавяне на потенциала на ВЕИ, за намаляване
на общите системни загуби и за преодоляване на недостатъците на
енергийния пазар. От тази гледна точка проектът, представен от
България на този етап, не съдържа надлежна оценка на предизвикателствата пред гъвкавостта на системата и на необходимите
инвестиции в разпределителните мрежи на местно ниво.
Подготовката на НПЕК се характеризира с липса на достатъчно проз
рачност относно методиката, по която Енергийното министерство е
подготвило стратегическия документ. Проведени бяха ограничен брой
закрити обсъждания с гражданското общество, синдикатите и със
ловните организации. Правителството възложи външна оценка на
въздействието, която моделира различни сценарии, но нито публикува
анализа, нито съгласува резултатите му със заинтересованите страни.
Настоящият анализ установява, че в крайна сметка Енергийното
министерство не е взело предвид констатациите от изследването, а
е разчитало на допускания и прогнози, които на практика продължават политиката на статуквото без поемането на по-амбициозни
цели за декарбонизация на енергетиката. Липсва ключова информация за това, на каква база са направени заключенията в НПЕК, тъй
като не са посочени конкретните използвани методики.
Ако правителството иска да постигне по-голямо съответствие на
НПЕК с целите на ЕС за 2030 г., то трябва да поеме предизви-
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кателството и да се фокусира върху единствената променлива на
енергийния преход, която може да контролира най-добре – подоб
ряването на управлението на публичните политики и на държавния
енергиен сектор. Постигането на амбициозните цели за 2030 г., а и
на пълната декарбонизация до 2050 г., изисква да се действа сега,
защото наваксването след 2030 г. ще изисква много по-голям държавен ресурс. Отлагането на действията във ВЕИ сектора е възможно,
но има два недостатъка в сравнение с дългосрочното планиране на
усилията. Това ще доведе до невъзвръщаемост на активите за производство на енергия от изкопаеми горива, включително на централи, които се планира да бъдат построени в бъдеще. Индексирани
с увеличението на цените за 10-годишен период, разходите по
поддържането на тези активи са съпоставими с размера на дългосрочната подкрепа за ВЕИ.
Въпреки базисната предпоставка, че интеграцията на ВЕИ и повишаването на енергийната ефективност ще се постигнат основно с
частни инвестиции, държавата следва да създаде благоприятна данъчна и регулаторна среда, която стимулира компаниите да рискуват
с извършването на значителни първоначални инвестиции в замяна
на ниски разходи за експлоатация и обслужване в бъдеще. Тази
трансформация преминава първо и преди всичко през преодоляване
на множеството дефицити при вземането на управленски решения,
елиминирането на политическото вмешателство при определянето
на дългосрочни стратегии, премахване на рисковете от завладяване
на държавата в държавните дружества и големите проекти, и гарантиране на прозрачност и независимост на енергийния регулатор и
Комисията за защита на конкуренцията.
В светлината на направения анализ на проекта на българския НПЕК,
следните препоръки могат да бъдат разглеждани като начин за подоб
ряване на окончателната версия на този стратегически документ:
• Необходима е дългосрочна стратегия за поетапно закриване на
въглищните електроцентрали. НПЕК следва да представи визия за
трансформирането на зависимите от въглища райони в центровете
за производство на електроенергия от ВЕИ и зелени иновации.
• Без сериозна ревизия на целите, заложени в сегашния проект на
НПЕК, България няма да постигне „въглероден неутралитет” до
2050 г.
• Трябва да се извърши предварителна оценка на въздействието
на целите и на прогнозите за развитието на енергийната система,
заложени в НПЕК, за да се гарантира съответствието им с общата
политическа рамка на енергийния преход в ЕС.
• Правителството следва да разгледа съществуващите модели и да
ги използва за определянето на по-амбициозни цели по основните
стълбове на Регламента за управлението на Енергийния съюз.
• Един по-интегриран подход, обхващащ секторите за отопление
и охлаждане, електроенергия и транспорт, в съчетание с мерки
за енергийна ефективност, е от първостепенна важност за увеличаване на въздействието върху потреблението и за усвояване на
огромния потенциал за съхранение на енергия.
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• Необходимо е да се разработят специални програми за субсидирано изграждане на малки ВЕИ електроцентрали с оглед намаляване на зависимостта на домакинствата от енергийни субсидии.
• Доколкото стимулира употребата на биомаса, НПЕК трябва да
предвиди и специален финансов механизъм, който не се ограничава до подмяната на остарелите печки и котли на дърва, а стимулира изграждането на общи средни по величина мощности за
централизирано отопление в селските райони и малките градове.

Въведение

Хората трудно се разделят с вредните навици. Склонни са да отлагат
промените в своето поведение, като намират удобни оправдания и
заемат отбранителна позиция, за да запазят статуквото. Решаващо в
повечето случаи е наличието на мощен стимул и пример за промяна.
Подобно на хората, правителствата рядко имат желание да сменят
посоките на своите политики в преследването на дългосрочни цели,
които в момента не изглеждат неотложни, а същевременно изискват
неудобна и понякога болезнена адаптация. Енергийната политика е
една от областите, които най-трудно се поддават на промяна. Правителствата обикновено следват политически коловози, от които трудно
могат да се отклонят. През последното десетилетие обаче, Европейският съюз се превърна в двигател на съществена промяна на начина, по който хората произвеждат и използват енергията, а това
на свой ред предизвиква търкания в столиците на редица държави
и по-специално на по-новите страни – членки на ЕС.
След три мащабни пакета от законодателни промени, в по-голямата
им част успешно приети на национално равнище, ЕС излезе със
своя най-амбициозен план за обща енергийна политика – изграждането на Енергиен съюз. Ключов елемент от осъществяването му
е въвеждането на така наречения „Зимен пакет”, чиято цел е да
хармонизира националните рамки за управление на прехода към
нисковъглеродна енергетика. Със Зимния пакет Европейският съюз
разработи съгласуван план за енергиен преход, но между отделните
страни членки има съществени различия по отношение на възможностите им да поемат разходите за енергийните реформи и за
необходимите инвестиции по изпълнението му.
Ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на политическите действия в областта на климата (по-нататък наричан „Регламент за управление”)
от Зимния пакет следва да ръководи хармонизирането на политиките за енергиен преход. Най-важният инструмент на Регламента
за управление са Интегрираните национални планове в областта на
енергетиката и климата (НПЕК), които следва да бъдат разработени
от всяка държава членка като дългосрочна рамка за формиране на
енергийни политики. Въпреки незадължителния характер на НПЕК,
Европейската комисия възнамерява да използва тези планове, за
да стимулира правителствата да се ангажират с последователна
политика за енергиен преход в периода 2021 – 2030 г. НПЕК трябва да отразяват текущото състояние на енергийната система и да
определят национални цели за петте измерения на Енергийния съюз,
включително:
• сигурност, солидарност и доверие;
• интегриран вътрешен енергиен пазар;
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• енергийна ефективност;
• действия в областта на климата и за декарбонизация на икономиката;
• изследвания, иновации и конкурентоспособност.
Плановете следва да акцентират върху съответните политики и
действия за постигане на набелязаните цели, с особено внимание
върху целите за 2030 г. в областта на намаляването на емисиите
на парникови газове (ПГ), енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), енергийната ефективност и свързаността на
електроенергийните системи в съответствие с общите цели на ЕС
за периода до 2030 г. На равнище ЕС, целите до 2030 г. в област
та на ВЕИ и на енергийната ефективност са определени така, че
държавите членки да разполагат с повече гъвкавост за поставяне на
своите национални цели, политики и мерки. Едновременно с това,
тези политики следва изцяло да осигуряват постигането на целите на
Енергийния съюз. При липсата на задължителни национални енергийни цели до 2030 г., Европейската комисия (ЕК) следва да оценява
дали държавите членки като цяло са на път да постигнат общите
цели на ЕС и да се намесва, ако постигнатият напредък бъде оценен
като недостатъчен. Основните цели на равнище ЕС до 2030 г. са:
• 40% намаление на емисиите на парникови газове през 2030 г.
спрямо нивата от 1990 г.;
• дял на ВЕИ в общото крайно енергийно потребление от 32%;
• намаление на енергийното потребление (съответно увеличение на
енергийната ефективност) с 32,5%.
Съгласуването на НПЕК и ефективното им прилагане се осигурява
чрез използването на единен формат за разработване и докладване, и чрез актуализирането на стратегическите документи на всеки
пет години (през 2024 и 2029 г.). На всеки две години държавите
членки са длъжни да представят доклади за напредъка, по които
Европейската комисия дава становища и насоки. За да подкрепи
изграждането на административен капацитет, Комисията предоставя на държавите членки техническа помощ за разработването на
НПЕК до 2020 г. Техническата подкрепа ще продължи да има важ
на роля и в периода 2020 – 2030 г. Също така, заинтересованите
страни трябва да участват във всички етапи на разработването
и изпълнението на националните планове, както и да допринасят
за увеличаването на обществената осведоменост по въпросите на
енергийния преход.
В изпълнение на горепосочените задължения, на 15 януари 2019 г.
българското Министерство на енергетиката представи за обществено
обсъждане „Проект на интегриран план в областта на енергетиката
и климата на Република България”. Заинтересованите страни бяха
насърчени да представят становища, бележки и предложения за
изменения до края на април 2019 г. Предстои Комисията да оцени
проекта на българския НПЕК и да даде своите препоръки до края
на юни 2019 г. Окончателният вариант на НПЕК следва да бъде представен на ЕК до края на 2019 г.
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Българският НПЕК е в обем 170 страници и е изготвен по единния
образец за ЕС. Планът обобщава текущото състояние на енергийната политика в страната и разкрива националните цели и специфични показатели за всяко едно от горепосочените пет измерения
на Енергийния съюз. Документът разглежда детайлно политиките
и мерките за постигането на определените цели. В отделна аналитична част са разработени прогнози при съществуващите политики
и мерки.
Проектът на българския интегриран НПЕК прави обстоен и качествен
преглед на текущото състояние на енергийната система на страната,
но не успява да впечатли, тъй като и двете заложени цели изглеждат неамбициозно ниски в сравнение с общите цели на ЕС, а
предлаганите политически мерки едва ли ще бъдат достатъчни за
постигането дори на тези по-ниски цели. Предвижданията на Плана относно бъдещото развитие на българската енергийна система не
съответстват с модела на Прогнозен енергиен баланс на България за периода 2021 – 2030 г. с хоризонт до 2050 г., разработен по поръчение
на Националния доверителен екофонд през 2018 г. с цел подпомагане на изработването на НПЕК и дългосрочната енергийна стратегия
на България. В НПЕК липсват и подробно развити сценарии, които
да демонстрират възможни бъдещи отклонения от основните допускания, което се отразява негативно върху обосновката на ниските
цели за ВЕИ и за подобряване на енергийната ефективност.
Основната цел на настоящия анализ на НПЕК е да предостави
възможни идеи и решения за подобряване на стратегическия документ и по-ефективното интегриране на страната в политиките на
ЕС, като се оцени доколко НПЕК е целесъобразен на постигането на
дългосрочните цели на ЕС в областта на декарбонизацията. Особено
внимание е отделено на електроенергийния сектор, където има
най-голям потенциал за намаляване на емисиите на ПГ през следващото десетилетие. Основният причинител на парникови емисии в
българската енергетика е изгарянето на твърди горива, включително
въглища, чиито дял в общите емисии през 2016 г. достига 57,8%.
Електроенергетиката е също така областта, в която НПЕК е най-консервативен и най-неамбициозен, разкривайки нереалистична решимост за запазване на производството от въглищни електроцентрали и липса на творчество при разработването на активни политики за
подкрепа на нова вълна от инвестиции в енергия от ВЕИ.
Настоящата оценка съдържа подробен преглед на основните политически въздействия на НПЕК, включително по отношение на
целите за 2030 г. и съответните политически мерки и стратегии
за изпълнение. Основните изводи на НПЕК ще бъдат сравнени
на фона на резултатите от дългосрочното моделиране на енергийната система, възложено от правителството през 2018 г. и на
констатациите за България, изготвени по проекта „Пътна карта за


Това е непубликуван анализ, изготвен от Черноморския изследователски енергиен център,
който е разработил подробни сценарии за развитието на енергийния баланс на България
през следващите три десетилетия включително относно производството, потреблението и
вноса/износа на енергийни ресурси.
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електроенергетиката в Югоизточна Европа” (SEERMAP). Оценката
на НПЕК разглежда въпроса за това дали българската стратегия за
енергиен преход преодолява някои от най-разпространените митове за декарбонизацията в Югоизточна Европа. Анализът също така
акцентира накратко върху рамката за управление на действията за
постигане на целите за декарбонизация. Важно е да се разгледа
процесът на разработването на НПЕК през последните две години и недостатъците при начина на определяне на дългосрочните
цели и начертаването на политики за постигането им. В тази връзка
текущият анализ показва как процесът по разработването на НПЕК
отразява общите дефицити в управлението на българския енергиен сектор, включително липсата на политическа последователност, ограничена прозрачност и отсъствие на адекватен анализ на
разходите и ползите при вземането на дългосрочни стратегически
решения.



Szabo, Laszlo и сътр. SEERMAP: South East Europe Electricity Roadmap South East Europe
Regional report 2017 [Пътна карта за електроенергетиката в Югоизточна Европа – регионален доклад за Югоизточна Европа], септември 2017 г.
На базата на данни и методи за моделиране, използвани от Европейската комисия, могат
да бъдат откроени три сценария за декарбонизацията на българската електроенергетика
до 2050 г. Те са примерна рамка за вземане на стратегически решения в областта на
енергетиката. Резултатите демонстрират нуждата от активна политика по редица чувствителни, енергийни проблеми, често свързани с влиянието на дълбоко вкоренени лобистки
интереси.



Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България. София: Център
за изследване на демокрацията, 2014.

Обзорен преглед на Националния план
за енергетика и климат

Интегрираният НПЕК на България за периода 2021 – 2030 г. начертава основните цели, действия, мерки и етапи в развитието
на националната политика в областта на енергетиката и климата,
като взема предвид, но не се стреми да постигне дългосрочните
приоритети на ЕС в тази област. Правителството залага следните
основни цели:
• 0% допълнително намаление на емисиите на ПГ съгласно Регламент 2018/842 извън Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ
на ЕС), като не се предвижда индивидуална цел за приноса към
постигането на 43% намаляване на парниковите емисии в рамките на СТЕ на ЕС;
• 25-процентен дял на ВЕИ в брутното крайно енергийно потребление;
• повишаване на енергийната ефективност с 27%;
• увеличаване на междусистемната свързаност от 15% на 22%.
Две от най-важните политически последици от проекта на НПЕК
са тези, че правителството ще запази по-голямата част от електроцентралите, използващи въглища, в действие до 2030 г. и едновременно с това ще изгражда нова ядрена централа, по всяка
вероятност 2000-мегаватовият проект АЕЦ „Белене”. Правителството набелязва като цел увеличаването на ядрения капацитет на
страната без да се съобразява с последните модели, включително
на Българската академия на науките, които показват, че АЕЦ „Белене” ще работи на загуба през първите три десетилетия от експлоатацията си. Освен това, предвиденото запазване на производствените мощности, които разчитат на изгарянето на въглища, не
взема под внимание увеличаващата се неконкурентоспособност на
лигнитните централи, които са поставени под огромен финансов
натиск след неотдавнашния ценови скок на емисиите на въглероден
двуокис.
Дори при сценария с най-високата цена на електроенергията в
региона, себестойността на производството на Белене, според анализа на БАН, остава над средните цени в Югоизточна Европа.
Това прави бъдещата централа неконкурентоспособна през първите
13 години от дейността є. Общите загуби за периода се изчисляват на 3,5 млрд. евро, като проектът излиза на печалба чак след
2044 г.


Българска академия на науките. Междинен доклад 2: Анализ на възможността проектът
„АЕЦ Белене” да бъде реализиран на пазарен принцип и разработване на вариант за
отделяне на активите и пасивите на НЕК, свързани с проекта „АЕЦ Белене”, в отделно
търговско дружество и провеждане на последваща процедура по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 31 октомври, 2017 г.
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Източник:

Проект на интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България.

Внимателният анализ на статистическите данни показва, че правителството очаква делът на ВЕИ в крайното електроенергийно потребление да остане практически непроменен на 17% (спрямо равнището от 2021 г. и по-ниско спрямо дела на ВЕИ днес), независимо
от ръста на производството от ВЕИ, а именно от 7,24 терават-часа
(ТВтч) през 2020 г. на 8,05 ТВтч през 2030 г. вследствие на увеличаването с 570 МВт на мощностите, произвеждащи електроенергия
от вятърна и слънчева енергия, както и посредством изгарянето на
биомаса. Очаква се инвестициите във вятърни и слънчеви електроцентрали да доминират новите попълнения от ВЕИ, с изключение на
модернизацията и разширяването на ПАВЕЦ „Чаира”, собственост
на НЕК.
Подобно на националната енергийна стратегия за 2020 г., която
включва задължителната цел на ЕС за дял на ВЕИ от 16%, правителството разчита основно на повишеното използване на биомаса за
отопление за увеличението на ВЕИ в крайното енергийно потребление на страната. Предвидено е делът на ВЕИ в сектора за отопление
и охлаждане да нарасне от 35% през 2021 г. (около 30% днес) на
44% през 2030 г. Тъй като производството на електроенергия от биомаса съгласно Плана ще нарасне с по-малко от 200 ГВтч през следващите 10 години до около 426 ГВтч, остава неясно откъде другаде
ще дойде възобновяемият компонент в отоплението и охлаждането,
ако не от увеличеното използване на твърди горива под формата на
дърва за огрев. Понастоящем средно около 54% от българските
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домакинства готвят и се отопляват на дърва, един от критериите, определящи едно домакинство като енергийно бедно. Делът
на населението, използващо дърва за огрев, е значително по-голям
в селските райони или в малки градове. Освен че е неефективен
предвид лошата изолация на стени и прозорци, както и остарелите
отоплителни печки и котли, този начин на отопление допринася за
опасно високите нива на замърсяване на атмосферния въздух в урбанизираните територии.
Съществува ясно изразена връзка между масовото използване на
биомаса в битовия сектор и енергийната бедност. България е
на първо място в ЕС по дял на домакинствата с просрочени сметки за комунални услуги, въпреки ценовата политика, насочена към
поддържането на изкуствено занижени цени на електроенергията.
Ограниченият обхват на някои разпределителни мрежи (особено
газоснабдителни) означава, че освен ценовата непоносимост, енергийните лишения са предизвикани от устройствени и технически
пречки пред преминаването към по-ефективни енергийни източници
в домакинствата. Някои части от населението просто нямат друга
възможност, освен използването на дърва и въглища за отопление.
Субсидираните цени на електроенергията за бита, от друга страна, допринaсят за зависимостта на много българи в големите
градове от използването на електроенергия за отопление. Затова и
промените на цените на електроенергия оказват несъразмерно силен
отрицателен ефект върху енергийната бедност на домакинствата, а
оттам и върху дългосрочните политически решения.
Увеличаването на употребата на дървесина в енергийния сектор не
изглежда реалистично, предвид тенденцията за електрификация,
и няма да е устойчиво в екологично отношение. Предвижданото
нарастване на употребата на дървесина и на други твърди горива
в битовия сектор не се подкрепя нито от резултатите от модела
PRIMES („Праймс”), нито от възложеното от правителството моделиране на дългосрочния енергиен баланс на страната. При модела
PRIMES първичното енергийно потребление на дървесина и твърди
горива намалява наполовина до 2030 г. Още по-неясни са социално-икономическите предпоставки и мерките, с които правителството ще насърчава още по-голямата употреба на дървесина. В
проекта на НПЕК е упомената само съществуващата нормативна
уредба, която допринася за тази тенденция, а именно изискването
поне 15% от цялата енергия за отопление в жилищни сгради да
се произвежда от централизирани високоефективни отоплителни
системи, използващи дървесина или друга биомаса, от соларни


Галев, Т. и Герганов, А. Заключителен доклад от съпоставителен социологичен анализ на
резултатите от проучване сред домакинствата. ENABLE.EU – проект по „Хоризонт 2020”,
данни за енергийната бедност и за употребата на биомаса в домакинствата, 2018.



Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България. София: Център
за изследване на демокрацията, 2014.



PRIMES e инструмент за моделиране на енергийни системи в ЕС, който симулира потреблението и доставките на енергия във всички държави членки. Използва се частично-равновесен икономически модел, който включва хармонизирани траектории за движението на
цените на въглеродните емисии в ЕС, както и на основните енергийни горива – въглища,
природен газ, петрол.
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отоплителни инсталации или от термопомпи и повърхностни геотермални системи.
Правителството определя потенциала на биомасата в България като
крайъгълен камък на своята стратегия за възобновяема енергия до
2030 г., като разширява нейното приложение отвъд дървесината и
пелетите, включвайки също така изгарянето на био отпадъци и производството на биогаз. НПЕК подчертава необходимостта от преустройство на отоплителните централи на местно и регионално равнище чрез инсталиране на когенерации за производство на топлинна и
електроенергия, които използват биомаса и отпадъци. Правителството
очаква модернизацията на системите за отопление да доведе до
спестяване на 52 000 тона СО2 годишно. От друга страна, рехабилитацията на много остарялата отоплителна инфраструктура чрез
полагане на по-добра изолация на тръбопроводите може да намали
загубите на топлинна енергия с 3% до 10%, което ще доведе до
допълнително намаляване на емисиите. Усилията ще бъдат насочени
също така към по-доброто оползотворяване на отпадъците (твърди
битови отпадъци, утайки от пречиствателни станции за отпадни води
и т.н.) и на остатъците от промишлени производства, без това да
уврежда здравето и качеството на живот на населението в районите,
където са разположени централите, работещи на биомаса. Освен
това, правителството предвижда въвеждането на нормативни изиск
вания за устойчиво производство и потребление на газообразни и
твърди горива от биомаса при използването им в инсталации за
производство на електрическа и топлинна енергия с номинална топ
линна мощност, по-голяма или равна на 20 МВт за твърдите горива
от биомаса, и с обща номинална топлинна мощност, по-голяма или
равна на 2 МВт за газообразните горива от биомаса.
Вместо да прекъсне порочния кръг, при който енергийната бедност
подтиква към употреба на замърсяващи въздуха нискокачествени
дърва, НПЕК удвоява залога върху биомасата. Документът упоменава
само мимоходом огромните ползи от децентрализираното снабдяване
с енергия чрез малки фотоволтаични централи. Ако бъдат премахнати
финансовите и административните пречки, инвестирането в съоръжения за самостоятелно производство може да стане по-привлекателно
дори за уязвимите социални групи в България. Последните биха
могли да ползват специална финансова подкрепа от правителството под формата на субсидирани заеми или иновативни финансови
механизми, позволяващи обединяването на малки общности в енергийни кооперации. Тези политически мерки могат да бъдат доразвити
в текста до реални и лесно приложими инструменти.
Според проекта на НПЕК, по-ограниченото използване на ВЕИ се
дължи на това, че България е най-бедната страна в ЕС и няма да
може да си позволи инвестиции във ВЕИ, подобни на тези в периода
2010 – 2016 г., когато към системата бяха добавени близо 2 ГВт електроенергийни мощности, използващи енергията на вятъра, слънцето
и биомасата. Правителството подчертава също така, че едно съществено увеличение на ВЕИ в производството на електроенергия
носи значителни рискове за сигурността на доставките и може да
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засили енергийната бедност. Масовото изграждане на нови вятърни
и соларни централи през 2010 – 2012 г., според доклада, е довело
до рязко нарастване на цените, заплащани от крайния потребител, и
то в период на дълбока икономическа рецесия. Развитието на българската политика за ВЕИ бе придружено от огромни корупционни
практики, които допринесоха за ненормално високи преференциални
цени за изкупуване на електроенергията да бъдат насочени към малка група от тясно свързани политици и бизнесмени. НПЕК посочва
негативните финансови последици от интегрирането на нови ВЕИ за
общото състояние на държавните енергийни дружества, включително
на обществения доставчик за регулирания пазар – Националната
електрическа компания (НЕК).

Фигура 2.	Брутно

производство от

ВЕИ

в

ГВтч (2021 – 2030 г.)
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В своите мотиви за поставянето на по-малко амбициозни цели за
ВЕИ до 2030 г., правителството преувеличава финансовия ефект от
първата вълна на интегриране на централи, използващи възобновяеми източници и игнорира също толкова пагубната за стабилността
на сектора роля на икономически необосновани крупни проекти за
нова енергийна инфраструктура, като например АЕЦ „Белене”. Целта
на НПЕК за ВЕИ също така рязко контрастира със следните алтернативни прогнози:
• Дългосрочния технически и икономически капацитет (при определени допускания за ограничения при използването на земята и


Развитие на малките ВЕИ инсталации в България. Законодателни и административни предизвикателства. София: Център за изследване на демокрацията, 2018.
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техническия капацитет на електроенергийната система), наличен
за производството на възобновяема енергия в България, оценен на
40 гигавата (ГВт) в модела, разработен от проекта „Пътна карта за
електроенергетиката в Югоизточна Европа” (SEERMAP). Проектът
на НПЕК твърди обратното – капацитетът за инсталиране на нови
мощности от ВЕИ ще бъде силно ограничен от правилата на ЕС
за опазване на биологичното разнообразие и от европейската
екологична мрежа „Натура 2000”. Тази мрежа обхваща 34% от
националната територия, с което страната ни е сред водещите
в ЕС по опазване на биоразнообразието. Извън това обяснение,
Планът не обосновава защо технически разполагаемият капацитет за нови ВЕИ е толкова малък.
• Модела PRIMES, който предвижда скок със 75% на мощностите
за производство на електроенергия от ВЕИ (вкл. ВЕЦ) през периода 2020 – 2030 г., достигайки 7 GW.
• Енергиен баланс на Република България за периода 2021 – 2030 г. с
хоризонт до 2050 г. – моделиращо изследване, възложено от правителството във връзка с подготовката на енергийната стратегия до
2030 г. и НПЕК, което предвижда електроцентралите, използващи
ВЕИ (без ВЕЦ), да нараснат три пъти през 2030 г. дори при сценария без залагане на политики за декарбонизация, достигайки 25%
от крайното електроенергийно потребление. А на практика, НПЕК
предвижда намаляване на дела на мощностите за производство на
електроенергия от ВЕИ на 17% през 2030 г. от сегашните 19-20%
(включително производството от ВЕЦ).
Фигура 3.	Инсталирани
от ВЕИ през

мощности за производство на енергия
периода

2020 – 2030 г. (МВт)
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Дори предвид скромните амбиция на НПЕК, стратегическият документ не влиза в големи детайли за това, как правителството ще постигне предвижданото нарастване с 570 МВт на ВЕИ
мощностите, нито за общото увеличение на дела на ВЕИ в крайното енергийно потребление. Правителството представя списък от
неясни политически мерки за увеличаване на дела на ВЕИ без
да се посочват конкретни стъпки за изпълнението им. Между
основните предложения за подпомагане на ВЕИ инвестициите в
България са:
• финансиране на соларни колектори и покривни фотоволтаични
централи;
• преференциални изкупни цени за електроенергията, произвеждана от централи на ВЕИ с мощност до 30 КВт;
• договори за премии за централи на ВЕИ с мощност над 4 МВт,
които продават генерираната електроенергия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ);
• въвеждане на търгове за отдаване на капацитет на нови ВЕИ електроцентрали посредством договори за премии;
• изграждане на централизирани отоплителни системи, използващи
биомаса, геотермална или соларна енергия;
• намаляване на бюрократичните и административните тежести при
изграждането на малки ВЕИ електроцентрали;
• разработване на регулаторна рамка за създаването на кооперативи за използване на ВЕИ;
• разработване на финансови схеми в подкрепа на ВЕИ проекти,
осъществявани от уязвими групи;
• въвеждане на децентрализирани отоплителни системи с използване на ВЕИ, като например отоплителни централи с изгаряне на
биомаса в малки населени места;
• модернизиране на използването на биомаса в домакинствата и
въвеждане на алтернативни източници на биомаса за отопление,
включително отпадъци и производство на биогаз.
Що се отнася до енергийната ефективност, НПЕК предлага много
по-детайлна програма от регулаторни и финансови стимули за
постигане на целите 2030 г. Правителството предвижда средногодишен размер на енергийните спестявания в размер на 76,1 хиляди
тона нефтен еквивалент (хил. тне) през 2021 – 2030 г., като кумулативните икономии следва да достигнат 4185,8 хил. тне или около
10% от крайното енергийно потребление на страната. НПЕК очаква
много по-рязко намаляване на енергийния интензитет – с 30% през
десетилетието след 2020 г. до 70 хил. тне/млн. лв., следвано от съкращаване наполовина до 2050 г. (вж. Фигура 5).
За да постигне подобно увеличение на енергийната ефективност,
правителството се ангажира да изготви дългосрочна стратегия за
саниране на обществени и жилищни сгради в опит за постигане
на нулево енергийно потребление. Една от основните стратегии за
финансиране на по-висока енергийна ефективност, която вероятно
ще получи още по-голяма държавна подкрепа, е Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
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(НПЕЕМЖС). Според НПЕК, тя би постигнала енергийни спестявания
в размер от над 80 хил. тне.

Фигура 4.	Брутно

и крайно енергийно потребление, хил . тне
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Понастоящем продължава вторият етап на програмата, като НПЕЕМЖС
е основният инструмент, насочен към повишаване на енергийната
ефективност основно чрез полагане на стенни термоизолации и енергийно ефективни дограми. Изграждането на локални съоръжения за
производство на енергия, като например соларни панели, също е допустимо по програма, но досега не е получило приоритет. Програмата, чийто окончателен бюджет е около 500 млн. евро, обхвана всички
265 общини в България, като основният критерий за участие е видът
на конструкцията на сградата и броят живущи. Досега са санирани
около 1 000 сгради, а още 1 200 са на различен етап от цялостния
процес на реконструкция.
Освен това, Енергийното министерство ще разпределя нужните общи
годишни енергийни спестявания сред групата на най-големите потребители на енергия, поставяйки им задължителни индивидуални цели.
Между тях са: 1) крайни доставчици на електроенергия, включително търговци, доставящи над 20 ГВтч годишно; 2) топлофикационни
дружества с доставки от над 20 ГВтч топлинна енергия годишно;


Съгласно доклада за изпълнението на Националната програма през 2017 г., средногодишните икономии на СО2 са 135,73 хил. тона, а очакваните икономии на енергия са в размер на
415 074,35 МВтч. Има съмнения обаче за адекватността на тези изчисления предвид липсата
на детайлен анализ на въздействието посредством емпиричен преглед на реализираните
спестявания и подобряването на жилищния комфорт в извадка от санираните сгради.
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интензивност, тне/млн. лв.
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3) газоразпределителни дружества, доставящи над 1 млн. м3 годишно; 4) търговци на течни горива с продажби от над 6,5 хил. тона с
изключение на горива за транспорта. Допълнителните алтернативни
мерки за подобряване на енергийната ефективност включват:
• данъци върху въглеродните емисии, водещи до намаляване на
крайното потребление на енергия;
• схеми за финансиране на енергийната ефективност или стимули
за намаляване на потреблението на енергия;
• въвеждане на нормативна уредба, позволяваща използването на
договори за енергийни услуги (ЕСКО);
• норми за характеристиките на новите сгради, уреди и транспортни средства; дейности за обучение, образование и увеличаване
на осведомеността относно енергийните спестявания.
Въпреки разписаните цели за енергийни спестявания, Планът не влиза
в детайли как ще стимулира постигането им, включително през конкретни финансови и регулаторни инструменти, които да компенсират
енергийните доставчици за разходите, които ще трябва да направят,
за да повишат енергийната ефективност.
Важно направление в раздела за енергийна ефективност на българския НПЕК е газификацията на домакинствата. През изминалото
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десетилетие не е отбелязан особен напредък по отношение на броя
на домакинствата, свързани към мрежи за доставка на природен газ.
Понастоящем газ използват около 3% от домакинствата при среден
показател за ЕС от 55%. Един от основните аргументи за увеличаване на използването на природен газ е да се обуздае резкият ръст
на употребата на електроенергия за отопление и охлаждане, което
води до увеличаване на разходите за комунални услуги и, следователно, на енергийната бедност, до задълбочаване на дисбалансите на
енергийния пазар и до увеличаване на парниковите емисии поради
зависимостта на електроенергийното производство от въглища през
зимата10.
Най-амбициозният аспект на проекта за НПЕК е повишаването на
сигурността на енергийните доставки в България и интегрирането
на страната в регионалните енергийни пазари. В Плана е отбелязано, че вече е постигната изискваната от 15% взаимосвързаност на
електроенергийните мрежи със съседните страни, тъй като в момента преносният капацитет е 16,2% за износ и 13,2% за внос (приемайки, че разполагаемите производствени мощности са 8 300 МВт от
общо инсталирани мощности в размер на 13 563 МВт). НПЕК предвижда увеличаване на взаимосвързаността до 22% през 2030 г.
посредством изграждането на нови 400-киловолтови електропреносни линии България – Румъния и България – Сърбия, както и между
България и Гърция, с общ преносен капацитет 4 500 МВт. Осигурено
е финансиране само за междусистемната връзка с Гърция (Марица
Изток – Неа Санта), която се очаква да бъде въведена в експлоатация през 2020 г.
Изграждането на междусистемни връзки се осъществява успоредно със завършването на обединяването на електроенергийните
пазари в региона. Очаква се процесът на интеграция с пазарите
на Румъния и Гърция да приключи през 2022 г. след обединяването на механизмите 4MMC и MRC, и след стартирането на пазара
„ден напред” в Гърция до края на 2019 г. България се стреми към
установяването на обединен пазар „в рамките на деня” с Румъния
през втората половина на 2019 г. Междувременно присъединяването към меморандума „Западни Балкани – 6” (WB6), с който ще
бъде постигнато обединение на пазара „ден напред” с Македония,
Сърбия и Хърватия в началото на 2020 г., е стратегически проект за
БНЕБ. България е вече член на европейския проект LIP15 за сегмента
„в рамките на деня”, което се разглежда като предварителна фаза на
присъединяването към общоевропейския механизъм XBID.

10

Управлението на зелената енергия пред кръстопът. София: Център за изследване на демокрацията, 2011.

Анализ на допусканията за модела,
използван в НПЕК
Една от предпоставките за разработването на реалистичен и ефективен интегриран план е развитието на солиден модел, който позволява анализ на всички аспекти на енергийната система в динамична среда. Българският НПЕК не почива върху подробно моделиране,
и в голяма степен пренебрегва съществуващи оценки, като SEERMAP
и PRIMES. Проектът на НПЕК дори не съдържа пълните детайли на
изследване, поръчано от българското правителство специално за разработването на НПЕК и се разминава съществено с прогнозите на
енергийния сектор (виж Каре 1).
В последния раздел на основния текст, озаглавен „Аналитична основа”, НПЕК описва текущия баланс на енергийната система, без да се
ангажира с конкретни прогнози за основните показатели, с изключение на тези за общите емисии на въглероден двуокис по сектори.
Фигура 6. Емисии

на въглероден двуокис по сектори в гигаграм

еквивалент емисии на въглероден двуокис

(Gg CO2

eq)

ɥʚʔʑʔʢʑʞʟʑʗʜʓʚʓʑʝʗʟʤ$0
























ɱʒʫʠʗʞʚʣʚʚʓʣʗʜʤʠʢʠʤʡʑʖʬʨʚ ʔʚʔʑʔʢʑʞʟʑʗʜʓʚʓʑʝʗʟʤ$0
ɱʒʫʠʗʞʚʣʚʚʓʣʗʝʣʜʠʣʤʠʡʑʟʣʜʚʱʣʗʜʤʠʢ ʔʚʔʑʔʢʑʞʟʑʗʜʓʚʓʑʝʗʟʤ$0
ɱʒʫʠʗʞʚʣʚʚʓʚʟʖʥʣʤʢʚʑʝʟʚʱʣʗʜʤʠʢ ʔʚʔʑʔʢʑʞʟʑʗʜʓʚʓʑʝʗʟʤ$0
ɱʒʫʠʗʞʚʣʚʚʓʤʢʑʟʣʡʠʢʤʟʚʱʣʗʜʤʠʢ ʔʚʔʑʔʢʑʞʟʑʗʜʓʚʓʑʝʗʟʤ$0
ɱʒʫʠʗʞʚʣʚʚʓʡʢʗʢʑʒʠʤʓʑʫʚʱʣʗʜʤʠʢ ʔʚʔʑʔʢʑʞʟʑʗʜʓʚʓʑʝʗʟʤ$0
ɱʒʫʠʗʞʚʣʚʚʓʗʟʗʢʔʚʛʟʚʱʣʗʜʤʠʢ ʔʚʔʑʔʢʑʞʟʑʗʜʓʚʓʑʝʗʟʤ$0
Източник:

Проект на интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България.

Както показва Фигура 6, НПЕК предвижда въглеродните емисии в
енергийния сектор да се свият с близо 40% в периода 2020 – 2030 г.
и да достигнат 26 636 гигаграма СО2 еквивалент. Тази тенденция е
в пряко противоречие с първоначалното допускане, че производството на електроенергия от въглищни централи ще бъде запазе-

26

Декарбонизация

на ниски обороти

но до 2030 г., както и с предвижданото нулево намаление на емисиите извън СТЕ на ЕС до 2030 г. Освен това, в НПЕК не са включени
статистически данни с прогнози за потреблението, производството и
търговията с енергия. В Плана единствено са указани структуроопределящите допускания, обуславящи целите за 2030 г., включително
тези за цените на енергията, БВП и населението (вж. Фигура 7). При
все това, не е обяснена или обоснована логиката на тези допускания
и тяхното влияние върху прогнозния енергиен баланс.
11

Фигура 7.	Основни
в НПЕК

ценови и макроикономически допускания
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ɵʗʩʟʚʔʠʢʚʓʑ ʝʱʓʑʠʣ

ɲʢʚʢʠʖʗʟʔʑʙ ʝʱʓʑʠʣ

ɤʬʔʝʚʫʑ ʝʱʓʑʠʣ

ɨʞʚʣʚʚʓʬʔʝʗʢʠʖʗʟʖʓʥʠʜʚʣ ʝʱʓʑʠʣ

ɣɤɲ ɧʱʣʟʑʠʣ
Източник:

Проект на интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България.

К аре 1.	Липса

на прозрачност и избирателно посочване

на цели от съществуващи модели за развитието
на проекта на

НПЕК

През 2018 г., българското правителство през Националния доверителен еко фонд поръчва разработване на анализ за развитието на енергийния баланс на страната през следващите три десетилетия, включително чрез моделиране на производството, потреблението и вноса/износа на енергийни ресурси. Анализът върху Енергийния баланс на Република България за периода 2021 – 2030 г.
с хоризонт до 2050 г.11 е завършен през лятото на 2018 г. и частично е залегнал в проекта на
НПЕК, но неговите резултати не са официално публикувани в пълен вид. Това показва липса на
прозрачност при подготовката на НПЕК, но и замаскира несъответствията между заключенията
от изследването и избраните политики в стратегическия документ.

11

Документът е изготвен по поръчка на българското правителство и прогнозира енергийния
баланс на България през следващите десетилетия, включително производството, потреблението и вноса/износа на енергийни ресурси. Резултатите от него не са публикувани
официално в пълния им вариант.
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на прозрачност и избирателно посочване

на цели от съществуващи модели за развитието
на проекта на

НПЕК (Продължение)

Целесъобразно е да се направи съпоставка между прогнозите в НПЕК за тенденциите в емисиите на въглероден двуокис, интеграцията на мощности за производство на електроенергия
от ВЕИ, производството от въглищни централи и предлагането/търсенето на електроенергия,
от една страна, и споменатите изследвания SEERMAP и непубликуваният проектобаланс на енергийната система. Последният извежда четири различни сценария за развитието на политиката
на България в областта на енергетиката и климата, а именно:
• „Нулева декарбонизация” – сценарий, при който не се предвиждат промени на съществуващите политически мерки на европейско и национално ниво. При този вариант, националните цели за енергийна ефективност и използване на ВЕИ се достигат до 2020 г., а
последващото развитие не е свързано с директна политика за намаляване на парниковите
емисии през 2021 – 2030 г. и до 2050 г.
• „Ниска декарбонизация” – сценарий, предвиждащ частично прилагане на Решение за
изпълнение (ЕС) 2017/1442 на Европейската комисия за формулиране на заключения за
най-добри налични технологии (НДНТ) за намаляване на въглеродните емисии от големи
горивни инсталации, и следните цели до 2030 г. (идентични с тези на НПЕК):
– междусистемна свързаност: 15%;
– увеличение на енергийната ефективност: 27%;
– дял на ВЕИ в брутното крайно енергийно потребление: 25%.
• „Висока декарбонизация” – сценарий, предвиждащ пълно прилагане на Решение за
изпълнение (ЕС) 2017/1442 на Комисията за формулиране на заключения за най-добри
налични технологии (НДНТ) за емисиите от големи горивни инсталации (което означава
закриване на всички въглищни централи в България след 2021 г.), и следните цели до
2030 г.:
– междусистемна свързаност: 15%;
– увеличение на енергийната ефективност: 30%;
– дял на ВЕИ в брутното крайно енергийно потребление: 27%.
• „Висока декарбонизация с допълнителна ядрена мощност” – този сценарий е идентичен
с третия, но предвижда и изграждането на два нови ядрени реактора с мощност по
1000 МВт до 2030 г.
Бегъл поглед върху четирите сценария разкрива, че в НПЕК вероятно е възприет този с „ниска
декарбонизация”, включително същите цели до 2030 г. и запазване на производството от
въглищни централи. При по-внимателен поглед върху данните обаче се забелязват съществени
разминавания в прогнозите. НПЕК предвижда намаляване на емисиите, но с една трета по-малко от прогнозата във външното моделиране. Това вероятно може да се обясни при външното
изследване с 57-процентното намаление на производството от топлоелектрическите централи
(ТЕЦ), използващи местни въглища (основно лигнит) – до 11 ТВтч (съответстващо на съкращаване
на лигнитните мощности с 55%) или малко под 25% от общото производство на електроенергия
в страната до 2030 г. НПЕК не предвижда подобно поетапно закриване на въглищните ТЕЦ-ове
през следващото десетилетие. В действителност, заложената в НПЕК цел за емисиите до 2030 г.
е по-близка до прогнозите в сценария с „нулева декарбонизация”.
Избирателният подход на НПЕК при определянето на допусканията става още по-очевиден, ако се направи сравнение между структурата на крайното енергийно потребление
и на мощностите за производство на електроенергия по двата документа. Докато НПЕК
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на цели от съществуващи модели за развитието
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НПЕК (Продължение)

предвижда рязко нарастване на дела на биомасата в крайното енергийно потребление, според
модела на енергийния баланс този дял ще се увеличи с едва 3%, достигайки 16% през
2030 г. Едновременно с това, сценарият с „ниска декарбонизация” предвижда увеличение на
мощностите, използващи ВЕИ, с изключение на ВЕЦ, с повече от три пъти – от 1784 МВт през
2016 г. до 6000 МВт през 2030 г., като най-съществено нарастване се очаква през следващите
пет години. Дори във варианта за „нулева декарбонизация”, мощностите на ВЕИ (без ВЕЦ)
надскачат нивата от 2016 г. с близо 300%, достигайки 5 330 МВт. За сравнение, ръстът на
вятърните, соларните и биомасовите мощности по НПЕК е около половин ГВт.

Както може да се види от Каре 1, НПЕК разчита на запазването
на въглищните електроцентрали, като целите за декарбонизация се
постигат само частично с непропорционално нарастване на употребата на биомаса, вместо със значителни инвестиции в електро
енергийни мощности, използващи вятърна и соларна енергия. НПЕК
също така подчертава, че ядрените мощности следва да се увеличават, залагайки изграждането на нова АЕЦ през следващите
10 години.

на инсталираните електроенергийни мощности

съгласно приетия модел в

НПЕК
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ɱʒʫʠɵɨɹʓʗʝʗʜʤʢʚʩʗʣʜʑʤʑʣʚʣʤʗʞʑ

ɢʤʠʞʟʑʗʝʗʜʤʢʠʨʗʟʤʢʑʝʑ ɢɨɹ

ɱʒʫʠɤɨɹ

ɤʱʤʬʢʟʚʗʝʗʜʤʢʠʨʗʟʤʢʑʝʚ

ɷʠʤʠʓʠʝʤʑʚʩʟʚʗʝʗʜʤʢʠʨʗʟʤʢʑʝʚ

ɨʝʗʜʤʢʠʨʗʟʤʢʑʝʚʟʑʒʚʠʞʑʣʑ

ɤɨɫʖʱʝ ʖʱʣʟʑʠʣ
Източник:

Център за изследване на демокрацията въз основа на допусканията в модела на енергийния баланс на България
за 2021 – 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и проекта на интегриран НПЕК на Република България.

Моделът с допълнителна ядрена производствена мощност, възприет
в НПЕК, приема изграждането на поне един нов 1000-мегаватов
реактор до 2030 г. Това ще изтласка ВЕИ още по-встрани от основния профил на електроенергийните мощности в страната, като
делът им би спаднал от около 17% до малко над 14,5% и ще бъде

Анализ

на допусканията за модела, използван в

НПЕК
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разпределен почти поравно между водноелектрическите централи12 и
новите мощности, използващи ВЕИ. Съгласно допусканията в НПЕК,
сезонните колебания и непостоянното производство на соларните и
вятърните ВЕИ отреждат на тези мощности маргинална роля в енергийната система.

на електроенергийното производство

съгласно модела, приет в

НПЕК
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ɱʒʫʠɵɨɹʓʗʝʗʜʤʢʚʩʗʣʜʑʤʑʣʚʣʤʗʞʑ

ɱʒʫʠɤɨɹ

ɢʤʠʞʟʑʗʝʗʜʤʢʠʨʗʟʤʢʑʝʑ ɢɨɹ

ɤʱʤʬʢʟʚʗʝʗʜʤʢʠʨʗʟʤʢʑʝʚ

ɷʠʤʠʓʠʝʤʑʚʩʟʚʗʝʗʜʤʢʠʨʗʟʤʢʑʝʚ

ɨʝʗʜʤʢʠʨʗʟʤʢʑʝʚʟʑʒʚʠʞʑʣʑ

ɧʱʝʟʑɤɨɫ   ʖʱʣʟʑʠʣ
Източник:

Център за изследване на демокрацията въз основа на допусканията в модела на енергиен баланс на България
за 2021 – 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и проекта на интегриран НПЕК на Република България.

Избраният сценарий за развитие на електроенергийната система
не отчита сериозния технически потенциал за интегриране на
нови мощности за производство на електроенергия от соларна
и вятърна енергия, от биомаса/биогаз и от отпадъци. НПЕК не
предвижда и изграждане на нови водноелектрически централи, с изключение на вече започналия проект за разширение и модернизация
на ПАВЕЦ „Чаира”. Въпреки наличието на множество доказателства
за обратното, Планът попада в плен на ширещите се митове относно
възобновяемата енергия и декарбонизацията, включително, че13:
• вече има достатъчно инсталирани ВЕИ мощности;
• сценариите с декарбонизация са по-скъпи от запазването на статуквото;
12

Профилът на производството от ВЕЦ е променлив и зависи от годишните сезонни колебания, регулаторните ограничения и остарялата технологична база. България много рядко
може да активира повече от половината инсталирани водноелектрически централи едновременно.

13

Keleman, Agnes, Safian, Fanny, Doci, Gabriella и Csernus, D. Myths and facts about deploying
renewables in the power systems of Southeast Europe. Budapest: Klimapolitika, December 2018.
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• ВЕИ не могат да се конкурират с традиционното производство и
такива инвестиции могат да си позволят само богатите страни;
• ВЕИ увеличават цените на електроенергията и енергийният преход
е финансово неустойчив;
• декарбонизацията компрометира сигурността на електроенергийните доставки, тъй като води до закриването на въглищни централи;
• ВЕИ водят до недопустима загуба на работни места;
• потенциалът на ВЕИ е недостатъчен за покриване на енергийното
потребление в България;
• ангажиментите на България към екологичната мрежа „Натура 2000”
са пречка за развитието на ВЕИ;
• всички проекти за ВЕИ електроцентрали са корупционни и насаждат корупция в енергийния сектор;
• не може да се разчита, че ВЕИ ще доставят електроенергия по
график, тъй като те не са гъвкави и предсказуеми, и затова електроенергийната система има нужда от повече базови мощности,
които да гарантират нейната стабилност;
• закриването на въглищните мощности застрашава самостоятелността и позицията на България като водещ износител на електро
енергия.

Развенчаване на митовете за декарбонизацията
чрез моделиране на алтернативни сценарии

Проектът на българския НПЕК изцяло прегръща много от митовете за
жизнеспособността на енергийния преход, без да предлага дълбока
аналитична обосновка. Точно обратното – митовете за декарбонизацията и особено за нейните социално-икономически последствия са
използвани като обяснение за липсата на амбициозност на стратегическия документ. Основната предпоставка в Плана е, че декарбонизацията е предпочитания път за развитие на енергийната система, но тя
просто не отговаря на сегашните социално-икономически условия
в България. Документът казва почти в пряк текст, че инвестициите в
енергиен преход са само за богати страни, а България не е сред тях.
Най-популярният мит е опровергаван в редица изследвания, в това
число с последната разработка на SEERMAP, послужила за основа на
допусканията във външните изследвания, поръчани от правителството.
Според Пътната карта, цените на едро на електроенергията растат не
заради ВЕИ електроцентралите, а заради увеличаващите се цени на
въглеродните емисии, които се явяват ключов компонент от себестойността на произвежданата в България електроенергия поради
силната зависимост от изгарянето на лигнитни въглища. Всъщност,
цената на едро на електроенергията следва подобни траектории във
всички сценарии, независимо от степента на декарбонизация, и започва да се отклонява едва след 2045 г.14 Когато инвестициите във ВЕИ
достигнат своя връх след 2040 г., пределният ефект от включването на
повече ВЕИ в системата води дори до понижаване на цените.
Моделът показва, че независимо дали България провежда активна
политика в подкрепа на производството от ВЕИ, неизбежно ще
настъпи съществена подмяна на мощностите, използващи изкопаеми горива. Всички сценарии предвиждат почти пълно отпадане
на въглищните електроцентрали до 2050 г., когато ще възлизат на
по-малко от 3% от съществуващите мощности в сравнение със сегашното равнище. Намаляването на дела на тези горива ще започне
рано, като до 2030 г. около 45% от съответните мощности ще бъдат
закрити вследствие на растящите цени на въглеродните емисии и на
природния газ, което ще доведе до нерентабилни коефициенти на
натоварване на конвенционалните централи15. Необходимите инвес14

Ibid. Цените на въглеродните емисии в моделите на SEERMAP са приложени за всички държави – членки на ЕС, а след 2030 г. – и за държавите в региона извън ЕС. Приема се, че цената
на тези емисии ще нарасне от 33,5 евро за тон през 2030 г. до 88 евро за тон през 2050 г. в
съответствие с референтния сценарий на ЕС от 2016 г. Съответната цена на емисиите, въпреки
че е значително по-висока от сегашната, е близо до тази прогнозирана в други модели. Цената
на въглеродните емисии за СТЕ се определя от пределните разходи за намаляване на емисиите
в най-скъпия вариант, необходим за ограничаване на емисиите под определения предел.

15

CSD Policy Brief No. 70: Пътна карта за развитието на българската електроенергетика до
2050 г. София: Център за изследване на демокрацията, октомври 2017 г.
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тиции за подмяна на мощностите, използващи изкопаеми горива, с
мощности на ВЕИ, се оценяват на общо 16,5 млрд. евро в сценария
с пълна декарбонизация. Над 75% от тези разходи обаче ще бъдат
поети от частни инвеститори, които са в състояние да разработват
икономически рентабилни проекти. Ръстът на цените на електро
енергията и паралелното поевтиняване на технологиите за производство на ВЕИ електроенергия доведоха до това, че соларните и
вятърните паркове вече стават конкурентоспособни на традиционните базови мощности. Това стана пределно ясно в началото на
2019 г., когато интеграцията на ВЕИ в пазарния сегмент „ден напред”
на БНЕБ допринесе за значителното понижаване на средните цени
на базовата енергия от близо 45 евро/MWh миналата година до под
35–8 евро/MWh през първото тримесечие на 2019 г.16
Необходимата държавна помощ от около 4 млрд. евро през следващите три десетилетия може да бъде събрана сравнително лесно
от сегашната „цена задължения към обществото” (ЦЗО), както и от
приходите от продажба на квоти за въглеродни емисии в рамките
на СТЕ. Приходите на България от продажба на такива квоти през
2018 г. възлизат на близо 400 млн. евро. След планираната пълна либерализация на електроенергийния пазар и премахването на регулирания сегмент, тези средства вече няма да се използват за покриване
на дефицита, формиращ се в НЕК от разликата между изкупната
и продажната цена на регулирания пазар. НЕК изкупува електро
енергията от ВЕИ източници по преференциални цени въз основа на
дългосрочни договори. Вместо за компенсиране на НЕК, приходите
от продажбата на емисиите могат да се разпределят за покриване
на премийните договори с нови проекти за ВЕИ, избирани чрез
конкурентни, търгови процедури.
Друг широко разпространен мит, намерил място в НПЕК, е този за
ограничения потенциал на ВЕИ в България. Изследването SEERMAP
отхвърля и този аргумент с подробен анализ на потенциала на ВЕИ
в девет страни от ЮИЕ въз основа на данни за скоростта на вятъра
и слънцегреенето, като взема също така предвид земеползването и
ограниченията на енергийните системи. Общият потенциал на ВЕИ
електроцентрали в България при ограничено земеползване (в зоните,
попадащи в „Натура 2000”) и при съществуващите ограничения на
енергийната система, може да бъде оценен на 10,1 ГВт17. Без структурните ограничения потенциалът надхвърля 40 ГВт, от които една
трета е в наземни вятърни паркове и още една четвърт в децентрализирани и системни фотоволтаични електроцентрали. Производството на електроенергия от биомаса, което заема централно място в
амбициите на НПЕК по отношение на ВЕИ, има много по-малък потенциал без съществена реорганизация на изгарянето на дървесина
в отоплителния сектор, включваща изграждането на стотици локални
отоплителни централи с комбиниран производствен цикъл.
16

Оценки на Центъра за изследване на демокрацията по данни от портала на БНЕБ (www.
ibex.bg).

17

Модел Green-X за проекта „Пътна карта за електроенергетиката в Югоизточна Европа”
(SEERMAP).
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Модел Green-X за проекта „Пътна карта за електроенергетиката в Югоизточна Европа” (SEERMAP).

Прогнозата за потенциала на ВЕИ следва да се разглежда като твърде оптимистична, тъй като не отчита в достатъчна степен сегашния
административен капацитет, както и нормативната уредба на ВЕИ.
Освен това, сегашното законодателство и регулаторна практика не
осигуряват адекватна подкрепа за домакинствата и дребните потребители да инвестират в малки електроцентрали. Проектът на НПЕК
споменава повърхностно, че правителството ще работи за намаляването на административната тежест и за създаването на нови
стимули, предназначени за инвеститорите във ВЕИ, но не посочва
конкретни мерки, които ще се прилагат. Усвояването на огромния
потенциал за децентрализирано електроенергийно производство не
само е най-икономичният начин за декарбонизация на електроенергийната система, но и ще опровергае мита, че законите за ВЕИ
обслужват само големите частни интереси. Децентрализацията на
доставките на електроенергия ще овласти домакинствата, ще демократизира производството на енергия и ще допринесе за намаляването на енергийната бедност, тъй като малките електроцентрали
могат да покрият голяма част от потреблението на съответните
домакинства. Резултатът ще е облекчаване на социално-икономическата тежест, породена от пълната либерализация на пазара, както
и стабилизиране на електроенергийната система, която страда от
внезапни и екстремални скокове на потреблението, като например
електроенергийната криза през зимата на 2017 г., довела до срив в
търговията на електроенергията в Югоизточна Европа – още един
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аргумент, изтъкван като причина за ниските цели за нови ВЕИ мощности в НПЕК.
Според друга серия от митове за декарбонизацията, този процес
ще породи сериозни рискове за сигурността на доставките, а
интегрирането на прекалено много електроцентрали, работещи
с ВЕИ, може да дестабилизира енергийната система. Вярно е, че
постепенното закриване на въглищните централи и увеличаването на
инвестициите във ВЕИ променя съществено електроенергийния търговски баланс на страната. Между 2030 и 2040 г. се очаква България
да се превърне в нетен вносител на електроенергия и да остане
такъв до 2050 г. При сценария за пълна декарбонизация, вносът
покрива до 12% от общото потребление на електроенергия на страната. Показателят за адекватност на производството, отразяващ способността на дадена страна да удовлетворява потреблението само с
вътрешно производство на електроенергия, намалява почти до нула.
Предвид обаче увеличената регионална свързаност на българската
електроенергийна система, страната може да удовлетворява своите
потребности от електроенергия и нивото на системна адекватност
остава благоприятно. Проектът за НПЕК разглежда и въпроса за
увеличаване на междусистемния капацитет и именно в тази област
Планът е най-амбициозен, предвиждайки постигане на 22% междусистемна свързаност до 2030 г. Въпреки това, остава необходимостта
от допълнителни инвестиции във вътрешната преносна и разпределителна мрежа за високо и средно напрежение. Анализът на мрежовите ограничения предвижда трудности в района на Добруджа и в
районите, граничещи със Сърбия и Румъния.
Един конкурентен пазар на електроенергия, без съществени ограничения в електропреносния капацитет на мрежата, ще създаде
възможности за търговски обмен, който гарантира социално оптимизирано разпределение на производството на електроенергия между отделните страни в региона. Износът на електроенергия е изгоден
за определена държава, ако произведената в нея електроенергия е
с по-ниска себестойност от тази в съседните страни. В този случай
производителите на електроенергия могат да реализират печалба,
като произвеждат и изнасят електроенергия в други страни. Ако това
не е така и вносът на електроенергия е по-евтин от националното
производство, тогава вносът на електроенергия е социално оптимизираното решение, тъй като гарантира по-ниски цени на електроенергията, което е изгодно за крайните потребители18. По същата
логика, пълното самозадоволяване с електроенергия може да струва
значително по-скъпо в сравнение със ситуацията, когато страната
може да разчита на по-евтин внос.
Вярно е, че масовото интегриране на ВЕИ електроцентрали действително може да подкопае стабилността на българската електро
енергийна система вследствие на увеличените загуби по мрежата
и прекъсваемия характер на доставките, който може да доведе до
18

Keleman, Agnes, Safian, Fanny, Doci, Gabriella и Csernus, D. Myths and facts about deploying
renewables in the power systems of Southeast Europe. Budapest: Klimapolitika, December 2018.
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частичен недостиг на електроенергия. За да ограничи тези рискове, правителството следва да работи за въвеждането на мащабни мерки за ограничаването на потреблението, като държавна
подкрепа за инвестиции в енергийната ефективност на жилищната
инфраструктура, съгласуване на производствените цикли на големите енергийни потребители и изграждане на разширена мрежа от
вътрешносистемни връзки. В НПЕК са предложени конкретни мерки
за намаляване на натиска върху системата от страна на потреблението, а вече са в процес на реализация и на конкретни механизми,
включително осигуряването на третичен студен резерв от големите промишлени потребители. Увеличаването на децентрализираните
доставки, по-специално от фотоволтаичните електроцентрали, също
може да облекчи част от натиска върху мрежата.

Анализ на управленските дефицити
при разработването на НПЕК

Българското правителство хронично не успява да дефинира, да защити пред обществеността и да прилага своите енергийни приоритети, политики и действия в ясна рамка, очертаваща последствията
за потребителите, производителите, данъкоплатците и частния сектор.
По този начин българското правителство попада в трудната ситуация
да изпълни своите задължения пред ЕС, да се противопостави на
популистките искания за евтина енергия и да завърши крупните
енергийни инфраструктурни проекти като АЕЦ „Белене” и газопроводите „Южен поток” или „Турски поток”, които облагодетелстват влиятелни частни и държавни български и чуждестранни интереси,
и увеличават корупционните рискове и разхищения в обществения
сектор19. Проектът на НПЕК е явно проявление на тази динамика на
завладяване на държавата, която предопределя неспособността на
правителството да се фокусира върху първостепенно важните политики на енергийния преход в по-широката рамка от енергийни приоритети на ЕС. Неправилното управление на изпълнението на целите
на енергийната политика за 2020 г. и липсата на последователност
в процеса на вземане на решения вече струваха на данъкоплатците скъпо през последното десетилетие, включително чрез скока
в цените на електроенергията и преразпределянето на монополни
печалби в ръцете на няколко компании с преференциален достъп до
механизми за държавна подкрепа за ВЕИ инвестиции.
Процесът на разработване на НПЕК показва подобни управленски
дефицити при формулирането на бъдещите енергийни политики,
включително:
• липса на детайлно моделиращо изследване, което да е основа на
стратегическия документ;
• липса на доказателства за обяснение на политическите мерки и
цели, заложени в НПЕК;
• липса на достатъчна синхронизация и координация между министерствата при разработването на отделните елементи на НПЕК;
• политическо вмешателство в дефинирането на основните изводи
от НПЕК, което изкривява експертните оценки на енергийната
система и игнорира изследванията, основаващи се на данни;
• ограничен административен капацитет, показващ неспособност за
управление на сложния процес на трансформиране на енергийната система до 2050 г.
• завладяване на енергийната политика от олигархични групи със
силно влияние, включително в ядрената и въглищната енергетика;
19

Завладяване на държавата. Противодействие на административната и политическата корупция. София: Център за изследване на демокрацията, 2016, стр. 29-34.
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• предпочитане на популистки аргументи срещу енергийния преход
вместо анализи, основаващи се на доказателства.
Самото развитие на НПЕК се характеризира с почти пълна липса
на прозрачност относно методиката, по която Енергийното министерство е подготвило стратегическия документ. Проведени бяха
ограничен брой закрити обсъждания с гражданското общество, синдикатите и съсловните организации. Правителството възложи външна
оценка на въздействието, която моделира различни сценарии, но
нито публикува анализа, нито съгласува резултатите му със съответните заинтересовани страни и министерства. Настоящият анализ установява, че в крайна сметка Енергийното министерство не е взело
предвид констатациите от изследването, а е разчитало на палитра от
допускания и прогнози, които в една или друга степен се вписват
в сценария за продължаване в сегашното русло без поемането на
конкретни цели за декарбонизация на енергетиката. Липсва ключова
информация за това, на каква база са направени заключенията в
НПЕК, тъй като не са посочени конкретните използвани методики.
България внесе своя НПЕК последна измежду държавите – членки
на ЕС от ЮИЕ и малко след крайния срок, определен в Регламента
на ЕК за управлението на Енергийния съюз. Правителството дава
възможност на всички заинтересовани страни да представят своите становища и коментари в срок от три месеца, но не обявява
подробности за това, как и дали изобщо ще вземе отношение
по получените коментари. Все още не са извършени оценки на
въздействието и има неяснота, че такива се планират преди получаването на официалните коментари от ЕК. Разработването на Плана
не включваше съвместни обсъждания със съседните страни и
изглежда, че отсъства координация на енергийните политики на
страните от ЮИЕ дори по въпросите на трансграничната търговия
и сигурността на доставките. Сегашните работни порядки създават
впечатление, че правителството ще отговори само на коментарите
на ЕК в началото на есента, преди да изпрати окончателния вариант в края на 2019 г. Подобно на първия вариант, който изглежда
е писан под огромен времеви и политически натиск, окончателният
текст вероятно ще бъде изменен едва в последния момент и то така,
че да се впише в по-широката управленска рамка, предвиждаща
запазване на производството от въглищни централи, увеличаване на
ядрените мощности и свеждане до минимум на държавната подкрепа за ВЕИ.
Ако правителството иска да постигне по-голямо съответствие на
НПЕК с целите на ЕС за 2030 г., то трябва да поеме предизвикателството и да се фокусира върху единствената променлива на енергийния преход, която може да контролира най-добре – подобряването на управлението на публичните политики и на държавния
енергиен сектор. Постигането на амбициозните цели за 2030 г., а и
на пълната декарбонизация до 2050 г., изисква да се действа сега,
защото наваксването след 2030 г. ще изисква много по-голям държавен ресурс. Отлагането на действията по ВЕИ е възможно, но има
един ключов недостатък в сравнение с дългосрочното планиране
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на усилията. Това ще доведе до невъзвръщаемост на активите
за производство на енергия от изкопаеми горива, включително на
централи, които се планира да бъдат построени в бъдеще. Индексирани с увеличението на цените за 10-годишен период, разходите
по поддържането на тези активи са съпоставими с размера на дългосрочната подкрепа за ВЕИ.
Въпреки базисната предпоставка, че интеграцията на ВЕИ и повишаването на енергийната ефективност ще се постигнат основно с частни инвестиции, държавата следва да създаде благоприятна данъчна
и регулаторна среда, която стимулира компаниите да рискуват с
извършването на значителни първоначални инвестиции в замяна на
ниски разходи за експлоатация и обслужване в бъдеще. Тази транс
формация преминава първо и преди всичко през преодоляване на
множеството дефицити при вземането на управленски решения, елиминирането на политическото вмешателство при определянето на
дългосрочни стратегии, премахване на рисковете от завладяване на
държавата в държавните дружества и големите проекти, и гарантиране на прозрачността и независимостта на енергийния регулатор и
Комисията за защита на конкуренцията.

Изводи и препоръки

Възобновяемите енергийни източници ще играят особено важна
роля в енергийния микс на ЕС и на България, за да гарантират
устойчивостта, конкурентоспособността и сигурността на енергийната система. Въпреки това, целите в областта на енергетиката и
климата, предлагани в НПЕК, както и регулаторната рамка, не създават условия за постъпателно постигане на този преход, а по-скоро
отразяват стремеж за запазване на статуквото, което е вероятно да
доведе до продължаващи финансови и социални сътресения в сектора. В сегашния вариант на НПЕК липсват амбиция, дългосрочна
перспектива и ясна визия за посоката на българския енергиен преход и как те съответстват на целите на ЕС:
• На първо място, Планът разчита основно на участието на въглищни, газови и атомни енергоносители в енергийния микс на България до 2030 г.
• На второ място, липсата на стратегия за поетапно закриване на
въглищните мощности, ниските цели по отношение на устойчивата енергия (25% за дела ВЕИ в крайното енергийно потребление, 27% за енергийната ефективност и 15% за междусистемната
свързаност) и недостатъчните регулаторни мерки не способстват
за създаването на благоприятна рамка за участието на граждани,
енергийни общности и други по-малки енергийни субекти.
Превключването към енергетика на 100% доминирана от ВЕИ в Европа през 2050 г. изисква освен другото и системна промяна – от
централизирани доставки на електроенергия към децентрализирани ВЕИ проекти, управлявани от отделни енергийни общности и
посредством иновативни бизнес модели. За България това би означавало сбогуване с базираната на изкопаеми горива, вредна за околната среда и монополизирана енергийна инфраструктура от миналото и постепенно преминаване към демократична, децентрализирана,
конкурентна, взаимосвързана и благоприятна за климата енергийна
система на 21-и век.
На този фон, българският НПЕК залага неустойчиви приоритети по
отношение на използването на енергийните ресурси и развитието
на енергийната инфраструктура. Проектът на плана не предвижда
дългосрочна енергийна стратегия за поетапно извеждане на въглищните електроцентрали. Отлагането на този процес може да е пагубно
за енергийния преход и може да доведе до много по-високи разходи в бъдеще. Правителството не трябва да разчита на дерогации
от европейското законодателство, за да поддържа изкуствено тези
централи. Вместо това, има спешна потребност от разработването
на стратегия за запазване на работните места в съответните региони
след затварянето на централите. Липсата на национална стратегия
за трансформация на зависимите от въглища райони може да из-
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остри както социалното напрежение, така и финансовите рискове за
държавния енергиен сектор.
НПЕК предоставя на българското правителство уникална възможност
за улавяне на потенциала на ВЕИ, за намаляване на общите системни загуби и за преодоляване на недостатъците на енергийния пазар.
От тази гледна точка проектът, представен от България на този етап,
не съдържа надлежна оценка на предизвикателствата пред гъвкавостта на системата и на необходимите инвестиции в разпределителните
мрежи.
Разделът в българския НПЕК, отнасящ се до интеграцията на пазарите има редица недостатъци, които е препоръчително да бъдат
преодолени в крайния вариант на документа. Пренебрегнати са
основни аспекти на производството за собствени нужди и на пазарната интеграция на дребни производители (тези аспекти са описани като неприложими в българските условия), което е равнозначно
на пропусната възможност за мобилизиране на огромния потенциал,
съдържащ се в децентрализираното производство на енергия. Въп
реки реалния интерес от страна на местните общности, децентрализираното производство на енергия, и особено кооперативното
производство, е все още относително неразвито в Южна, Централна
и Източна Европа (включително България), основно поради липсата
на ясно разписана регулаторна рамка и поради наличието на правни
бариери, сложни административни и разрешителни режими, и дискриминационни такси за малките енергийни производители.
Едновременно с това, вместо да приоритизира подкрепата за вятърната, соларната и геотермалната енергия, проектът на НПЕК
предвижда съществено увеличение на дела на биомасата в микса
от ВЕИ, което не е напълно съвместимо с принципите на ЕС за устойчивост и опазване на околната среда. Прекомерната зависимост
от биомаса може да има редица странични ефекти, като например
обезлесяване на огромни територии и влошаване на качеството на
атмосферния въздух. За по-екологично използване на дървесината
е необходимо да се следва дългосрочна стратегия за прилагане на
мерки за повишаване на качеството на биомасата, спирането на
незаконната сеч, модернизирането на методите за изгаряне и възстановяване на капацитета за съхраняване и обработване.
В светлината на направения анализ на проекта на българския НПЕК,
следните препоръки могат да бъдат разглеждани като начин за подобряване на окончателната версия на този стратегически документ:
• Трябва да се извърши предварителна оценка на въздействието
на целите и на прогнозите за развитието на енергийната система,
заложени в НПЕК, за да се гарантира съответствието им с общата
политическа рамка на енергийния преход в ЕС.
• Правителството следва да разгледа съществуващите модели и
да ги използват за определянето на по-амбициозни цели по
основните стълбове на Регламента за управлението на Енергийния
съюз. Необходима е подробна обосновка на заложените цели
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извън повтарянето на превърнали се в постоянно извинение тези
за енергийната бедност, енергийната сигурност и социалната поносимост.
Без сериозна ревизия на целите, заложени в сегашния проект на
НПЕК, България няма да постигне „въглероден неутралитет” до
2050 г. Наличните понастоящем технологии за производство и
съхранение на електроенергия от ВЕИ, мерките за енергийна
ефективност и инструментите за въздействие върху потреблението могат да доведат до електроенергийна система, разчитаща изцяло на ВЕИ – независима от скъпи „резервни” ядрени
мощности или електроенергийни производители, използващи изкопаеми горива, и без да се ограничават обемите на произвежданата възобновяема енергия20.
Необходима е дългосрочна стратегия за поетапно закриване
на въглищните електроцентрали. НПЕК следва да представи
визия за трансформирането на зависимите от въглища райони в
центрове за производство на електроенергия от ВЕИ и зелени
иновации. Конкурентните предимства, като например огромният
фотоволтаичен потенциал на тези райони, не трябва да бъдат пренебрегвани, а стратегически използвани като успешни примери.
Според последното изследване на Съвместния изследователски
център (JRC) на ЕК върху най-добрите практики и възможности за
развитието на въглищните региони в Европа21, превръщането на
предишните въгледобивни басейни в обекти за производство на
възобновяема енергия създава съществени възможности за разкриване на нови работни места и за реализиране на икономически ползи без да се рискува сигурността на електроенергийната
система. Проучването показва недвусмислено, че тези проекти
могат да се възползват максимално от съществуващата инфраструктура, от наличието на свободна земя и от концентрацията
на инженерна експертиза.
Преструктурирането на тази промишленост е процес, който изисква стратегическо планиране чрез набелязване на подходящи
стимули и финансови механизми за адаптиране на засегнатите
работници от енергийния преход. Постепенното преминаване към
индустрия, независима от въглищата, може да бъде постигнато
чрез надграждане върху историческото наследство на въгледобивните региони, съчетано със създаването на нови, конкурентни и
иновативни производства и услуги.
Един по-интегриран подход, обхващащ секторите за отопление
и охлаждане, електроенергия и транспорт, в съчетание с мерки
за енергийна ефективност, е от първостепенна важност за увеличаване на въздействието върху потреблението и за усвояване на
огромния потенциал за съхранение на енергия. Електрификацията
на отоплението и охлаждането, както и на транспортния сектор,
заедно с поставянето на високи цели по отношение на енергийната ефективност, е от първостепенно значение за изграждането

20

The European Energy Atlas 2018. Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung, https://www.boell.de/en/europeanenergy-atlas-2018.

21

EC. EU coal regions: opportunities and challenges ahead. Luxembourg: Publications Office of
the European Union, 2018, https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technicalresearch-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
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на енергийна система, която използва само ВЕИ. Ето защо обединяването на секторите трябва да е двигател на тази енергийна
трансформация.
НПЕК трябва да дефинира нова регулаторна рамка, която свежда до минимум административните стъпки, свързани с получаването на строителни и присъединителни разрешения и по този
начин осигурява лесно интегриране на децентрализирани мощности в енергийната система.
Необходимо е да се разработят специални програми за субсидирано изграждане на малки ВЕИ електроцентрали с оглед намаляване на зависимостта на домакинствата от енергийни субсидии.
Доколкото стимулира употребата на биомаса, НПЕК трябва да
предвиди и специален финансов механизъм, който не се ограничава до подмяната на остарелите печки и котли на дърва, а стимулира изграждането на общи средни по величина мощности за
централизирано отопление в селските райони и малките градове.
Това може да има огромна добавена стойност чрез намаляване
на енергийната бедност и на финансовото бреме върху републиканския бюджет.
Природният газ също се разглежда като важен лост на енергийния преход, като българският НПЕК предвижда разширяване на
газовата инфраструктура (независимо дали във вид на терминали
за втечнен газ или нови газопроводи). Страната обаче не трябва
да става пленник на въглеродните горива, което може да увеличи нейните разходи за внос, да подкопае енергийната є сигурност и да саботира цялостните є усилия за декарбонизация.
Природният газ следва да се разглежда като преходно гориво
при замяната на въглищата в някои съществуващи ТЕЦ-ове, но
не трябва да обосновава изграждането на нови електроцентрали,
използващи изкопаеми горива.
Българското правителство трябва да престане да отклонява европейски и национални ресурси към скъпи проекти за изграждане
на мащабни енергийни мощности, като транзитни газопроводи
или атомни централи, които обвързват страната с дългосрочни,
асиметрични отношения с трети (не-ЕС) страни, което води след
себе си отрицателни последици за националната и енергийната
сигурност на страната и ограбва възможностите за развитие на
малкия и средния бизнес в страната.
Правителството следва системно да пренасочва финансовите потоци най-вече към ефективни решения, които намаляват общото потребление на енергия (особено в сградния сектор и в
енергоемките индустрии).
Изключително важно е да се разработят ключови показатели,
като например национални норми за ограничаване на потреблението, включително по отношение на:
– производството за собствени нужди, например диференцирани обеми на производството за собствени нужни по видове
потребители (битови, търговски и промишлени) и видове присъединяване, както и национална цел за увеличаване на производството за собствени нужди;
– отоплението, включително национална цел за постигане на гъвкавост и ефективност на системно ниво чрез по-чисти отопли-
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телни инсталации, включително комбинирани централи, термопомпи и локални системи за управление на отпадъци;
– устойчив транспорт, включително чрез цел за броя на електрическите автомобили и зарядни станции по видове потребители
и видове присъединяване;
– съхранението на енергия, включително цел за инсталираната
мощност на съоръженията за съхранение на енергия, присъединени към електрическата мрежа и за обемите, доставяни
на съответните пазари по видове технологии, стимули за интелигентно зареждане и подходяща структура на тарифите за
мрежови услуги;
– повечето от тези показатели следва да са обвързани с мерки
за подкрепа и със срокове за постигане на целите.
• НПЕК следва да посочи политиките и мерките за насърчаване на
енергийните общности, и производството за собствени нужди,
каквито не са описани в детайли в настоящия проект на плана.
Трябва да се включат специфични мерки за увеличаване на ролята
на енергийните общности в изпълнението на политиките и мерките за енергийна ефективност, като например схеми със задължения за енергийна ефективност, дългосрочна стратегия за саниране
на обществени и частни жилищни и търговски сгради, както и за
насърчаване на енергийните услуги в публичния сектор.
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