
 

 

 

 

 

Интегрираният план в областта на енергетиката и климата: и според 

Европейската комисия България прави само минимално 

необходимото 

 

 Европейската комисия (ЕК) потвърждава заключенията на Центъра за изследване 

на демокрацията, че първият вариант на Интегрирания план в областта на енергетиката 

и климата на България (НПЕК) е неамбициозен и непълен. ЕК ясно дава да се разбере, че 

в сегашния си вариант в Плана липсват дългосрочна перспектива и ясна визия за 

посоката на българския енергиен преход. Основните препоръки са за повишаване на 

целта за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в крайното енергийно 

потребление до 27% (от 25% заложени в проекта на НПЕК), по-голяма амбиция за 

намаляване на енергийното потребление чрез подобряване на енергийната ефективност, 

набелязването на конкретен план за диверсификация на източниците на природен газ и 

подобряването на енергийната сигурност на страната.  

ЕК посочва, че индикативните цели 2030 за България трябва да обхванат всички 

отделни компоненти, включително дела на ВЕИ, в потреблението на електроенергия и в 

сектор отопление и охлаждане. България залага не увеличение, както предполагат 

общоевропейските цели, а три-процентно свиване на ВЕИ в електроенергийния сектор 

от сегашното равнище от около 20% до 17%. Вместо да приоритизира подкрепата за 

вятърната, слънчевата и геотермалната енергия, според Плана общата ВЕИ цел се 

постига посредством съществено увеличение на дела на биомасата, което е 

несъвместимо с принципите на ЕС за устойчивост и опазване на околната среда. ЕК 

отбелязва, че дори сериозното разширение на използването на дървесина от 35% през 

2021 г. до 44% през 2030 г. е недостатъчно за покриване на изискванията на новата 

директива на Европейския съюз за насърчаване на ВЕИ енергетиката. Липсва и оценка 

за ефекта от подобно разширяване на използването на биомаса върху качеството на 

въздуха. ЕК не вижда достатъчно подробна стратегия за създаване на подходяща среда 

за развитие на самостоятелно производство на енергия от ВЕИ и на енергийни общности. 

Изрично се посочва сложната административна рамка като пречка за децентрализация 

на електроенергийното производство.  

Комисията настоява за преработване на НПЕК с цел включване на подробни 

оценки на въздействието на заложените политики, както и набелязване на 

инвестиционните нужди за осъществяване на енергийния преход. Отбелязва се 

необходимостта от анализ на съществуващите енергийни субсидии и най-вече тези, 

свързани с въглищния и газовия сектор, и план за премахването им. Имплицитно това би 
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означавало и спирането на държавната подкрепа за въглищните електроцентрали, което 

да доведе до постепенното им закриване. В тази връзка ЕК предлага в следващата си 

версия Планът да включва и стратегия на правителството за справедлив преход и 

преодоляване на енергийната бедност. Обърнато е специално внимание на 

взаимовръзката между подобряването на енергийната ефективност и преодоляването на 

енергийната бедност предвид факта, че близо 40% от домакинствата в България срещат 

трудности да отопляват адекватно домовете си. Както многократно подчертава в своите 

анализи Центърът за изследване на демокрацията, българската енергийна политика 

продължава да бъде насочена предимно към интересите на големите енергийни 

производители и транзитьори, а не към тези на българските граждани и енергийната 

сигурност на страната.  

Освен върху ниската амбиция за намаляване на въглеродните емисии (България е 

единствената страна в ЕС без поставени цели в тази насока), Комисията се фокусира и 

върху нуждата от подобряване на енергийната сигурност чрез разнообразяване на 

източниците за доставка на природен газ и ядрено гориво и задълбочаване на 

регионалното сътрудничество за интегриране на пазарите на газ и електроенергия. Сред 

предложените мерки се поставя акцент на либерализацията на пазарите на едро и дребно, 

както и премахването на пречките за трансгранична търговия.  

В своите препоръки Комисията „дипломатично“ не отбелязва директно, макар да 

намеква в много от препоръките си, множеството управленски дефицити при 

разработването на дългосрочната стратегия на страната за декарбонизация, включително 

липсата на моделиращо изследване, което да е основа на стратегическия документ, както 

и липсата на обяснение на политическите мерки и цели, заложени в първия вариант на 

Плана. ЕК би трябвало да заеме и по-ясно отношение към влиянието на олигархични 

групи, особено в ядрената и въглищната енергетика, и тяхното влияние върху процеса на 

взимане на решения в българската енергетика.  

 

 


