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Интегрираните национални планове в областта на 
енергетиката и климата (ИНПЕК) следва да траси-
рат пътя на държавите членки към амбициозната 
цел на Европейския съюз (ЕС) – постигане на въг
леродна неутралност до 2050 г. Политическите 
мерки в тези стратегически документи имат за цел 
да постигнат баланс между наследената зависи-
мост на националните енергетики и икономики от 
въглеродно интензивните производства, от една 
страна, и стремежа към нови зелени технологии, 
от друга.

погрешни приоритети, 
пропуснати възможности

Българският ИНПЕК1 не създава солидна осно-
ва за осъществяване на трансформацията до 
2050 г., нито пък очертава ясно страничните 
ефекти, които енергийният сектор произвежда 
върху всички аспекти на икономическия и об-
ществения живот. планът се отклонява от цели-
те, заложени в приетия неотдавна европейски 
зелен пакт. Предлаганите цели по отношение 
на възобновяемата енергия, енергийната ефек-
тивност и общото намаление на емисиите на 
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на Република България 2021 – 2030.
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основни иЗводи

→ Окончателният проект на българския Национален 
план за енергетика и климат показва умерен на-
предък към целите, свързани с енергийната ефек-
тивност, възобновяемата енергия и интеграцията 
на регионалния енергиен пазар. Въпреки това, на-
белязаните цели до 2030 г. говорят, че подходът е 
„ходом сега, бегом после” – за енергийния микс на 
страната до 2030 г. се разчита основно на нерен-
табилни въглищни, газови и ядрени мощности и 
липсва съвместимост както с целта за въглеродна 
неутралност до 2050 г., така и с приетия неотдавна 
Европейски зелен пакт.

→ ИНПЕК не е добре хармонизиран нито с Механиз
ма за справедлив преход, нито с целите на Ин
вестиционния план за устойчива Европа. Въпреки че 
съответства с оценката за нужните инвестиции във 
ВЕИ от 241 млн. евро годишно, Планът не разкрива 
подробности относно това, как ще бъдат осигуре-
ни останалите общо 16,4 млрд. евро (от тях 4 млрд. 
евро публични средства) за декарбонизация на 
електроенергетиката до 2050 г.

→ За да се възползва от Фонда за справедлив преход, 
България трябва спешно да разработи амбициозен 
териториален план за справедлив преход, очер
таващ дългосрочната стратегия за извеждане от 
експлоатация на въглищните електроцентрали и за 
икономическа трансформация на зависимите от въг
ледобива региони.

→ Целите за ВЕИ и енергийна ефективност не са обвър-
зани с достатъчно конкретни политически мерки, 
планове за действие и разчети на разходите. ИНПЕК 
продължава да отдава приоритет на компромети-
рани мегапроекти като АЕЦ „Белене” и газопровода 
„Турски поток”.

→ Съществува спешна необходимост от извършване 
на подробна предварителна оценка на въздействи-
ето на целите и на предвижданията за енергийната 
система в ИНПЕК, за да се гарантира съответствието 
им с цялостната политическа рамка на енергийния 
преход на ЕС.
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въглероден двуокис до 2030 г. следват логиката 
„ходом сега, бегом после”. В този смисъл, ИНПЕК 
сякаш опитва да прехвърли найтрудните реше-
ния, свързани с декарбонизацията, върху бъде-
щите поколения политици. На тях именно ще се 
падне драстично да увеличат амбициите, за да 
преодолеят изоставането след едно пропусна-
то десетилетие. Като цяло, в основата на Плана 
стои формалноотчетническият подход на стра-
на, присъединила се в последния момент, която 
отказва да се съобрази с реалностите на климата 
и остава зависима от традиционните източници 
на енергия.

планът продължава да приоритизира големи 
инфраструктурни проекти, които са не само 
неустойчиви, но и способстват за завладяване-
то на държавата (АЕЦ „Белене” и газопроводът 
„Турски поток”). ИНПЕК не представя убедител-
ни и добре разработени политики, създаващи 
условия за преход към една децентрализирана 
система, ориентирана към просуматора (про-
изводител и едновременно потребител), вза-
имосвързана и устойчива към климата. Освен 
това, актуализираният план не е хармонизиран 
нито с целите на новите Механизми за справед-
лив преход, нито с правилата за финансиране по 
предвиждания Инвестиционен план за устойчи-
ва Европа.

ИНПЕК не взема адекватно отношение по основ-
ните рискове за енергийната сигурност на Бълга-
рия, посочени в Индекса на рисковете на енер-
гийната сигурност2, а именно енергийната бед-
ност, липсата на диверсификация, ниската енер-
гийна ефективност и дефицитите в управлението 
на енергетиката, включително корупция, лошо 
управление на държавните енергийни предприя-
тия, нередности с обществените поръчки за круп-
ни инфраструктурни проекти и т.н.)3.

Проектът на ИНПЕК се характеризира с редица 
противоречия по отношение на избраните подхо-
ди за планиране и инвестиране в производството 
и доставката на енергия. Например липсва сериоз-
на обосновка на нарастването на електроенергий-
ното производство на природен газ при продъл-
жаващото съществуване на въглищни мощности; 
не се обяснява как правителството ще стимулира 
инвестициите във възобновяема енергия, след 
като предвижданият нов голям атомен проект ще 
ограничи значително потребностите от други нови 
производствени мощности.

В този смисъл ИНПЕК се оказва разпънат между 
вече поетите ангажименти за декарбонизация в 
съответствие с европейското и с международно-
то право, и исканията на гражданите за достъпна 
енергия поради широкоразпространената енер-
гийна бедност в страната. Около 39% от българите 
все още не могат да осигурят адекватно отопле-
ние в жилищата си и над половината използват 
дърва за огрев4.

Освен това ИНПЕК би могъл да се съгласува подоб
ре с националното програмиране на структурните 
фондове на ЕС и с предстоящия План за инвести-
ции за устойчива Европа5. Това ще са основните 
инструменти за осъществяване на енергийния 
преход чрез проекти, насочени към увеличаване 
на енергийната ефективност, осигуряване на усло-
вия за справедлив преход в регионите, зависими 
от изкопаеми горива, и създаване на енергийни 
общности, използващи ВЕИ. Следователно задъл-
жително е националните и регионалните власти 
да установят разходни приоритети в тази насока в 
своите програми за кохезия и регионално разви-
тие и да гарантират един приобщаващ процес на 
вземане на решения за бъдещето на въглищните 
региони. Те следва да помислят върху начините 
за смекчаване на последствията и намаляване на 

https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-40-bulgarias-energy-security-risk-index/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-40-bulgarias-energy-security-risk-index/
https://csd.bg/bg/publications/publication/energy-sector-governance-and-energy-insecurity-in-bulgaria/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180104-1?inheritRedirect=true
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_17
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разходите, свързани с прехода. Трябва да насочат 
вниманието си към иновативни и конкурентни 
възможности за преструктуриране на тези регио-
ни в хъбове за възобновяема енергия, и към мест-
ните икономически ползи, които тези развития 
могат да донесат на съответните региони.

Трябва да се отчете, че финалната версия на стра-
тегическия документ е взела под внимание голя-
ма част от съображенията на независимите екс-
перти и гражданското общество от гледна точка 
обосновка на мерките и подготовката на анализ 
на разходите и ползите, както и оценка на въз-
действието. Конкретните изчисления на необхо-
димите инвестиции в нови електрогенериращи 
мощности, енергийна ефективност и регионална 
енергийна свързаност дават добра отправна точ-
ка за наблюдение на изпълнението на стратегията 
през следващото десетилетие.

непоследователност 
при вземането на решения 
за устойчиво развитие

С нулевата цел за намаляване на емисиите и с 
недостатъчно амбициозната цел от 27% по от-
ношение на възобновяемата енергия, сегашният 
ИНПЕК е заложен върху неамбициозни основи. 
Целите на Плана в областта на енергийната поли-
тика изглеждат насочени към удовлетворяването 
на инвестиционните интереси на всички енергий-
ни лобита в България.

Целта за възобновяема енергия е увеличена от 
25% в междинната версия на плана6 на 27% в 
окончателната версия. Въпреки това, предвиж-
данията за този ръст остават дълбоко вкоренени 
в нереалистичното допускане за увеличаване 
употребата на биомаса в сектора за отопление и 
охлаждане до 2030 г. Съгласно предвижданията 
в плана, делът на биомасата в брутното енергий-

но потребление ще нарасне от 14,37 ТВтч до бли-
зо 21 ТВтч или 10% от брутното крайно енергийно 
потребление. Правителството предвижда също 
така увеличение на използването на енергия от 
ВЕИ за отопление и охлаждане от 31% през 2020 г. 
на 42,6% през 2030 г. Това е само с 2 процентни 
пункта помалко от целта, заложена в първона-
чалната версия на ИНПЕК, но въпреки това пред-
ставлява нереалистичен ръст на използването на 
биомаса. Предвиждат се и инвестиции в децен-
трализирани мощности за комбинирано произ-
водство на топлинна и електрическа енергия (ко-
генерация) от биомаса под формата на 220 МВт 
нови електрогенериращи мощности. Общият за-
ложен ръст в използването на биомаса от близо 
36% в сектор отопление и охлаждане обаче едва 
ли ще може да бъде постигнат без да се разчита 
на крайно невероятен ръст в потреблението на 
дърва при домакинствата. голямата зависимост 
от биомасата може да предизвика многобройни 
нежелани ефекти, като например обезлесяване 
(особено като се има предвид повсеместната не-
законна сеч) и замърсяване на въздуха. Алтерна-
тивни начини за отопление от ВЕИ, включително 
използването на соларни колектори, геотермал-
на енергия и термопомпи, са споменати само ми-
моходом.

Подобно на междинната версия, окончателният 
ИНПЕК разчита изключително на непечеливши 
електрически централи, базирани на въглища и 
природен газ (по около 18% дял и за двата типа 
гориво от общите инсталирани мощности към 
2030 г.), в енергийния микс на страната до 2030 г. 
Увеличението на дела на ВЕИ в крайното потреб-
ление на електроенергия от 21,4% на 30,33% е ос-
новно за сметка на трикратното увеличение на фо-
товолтаичните централи, които достигат 3,22 гВт 
или 23% от общите инсталирани мощности. делът 
на наземните вятърни централи остава непро-
менен на близо 7% – предвижда се до 2030 г. да 
влязат в експлоатация само около 120 МВт нетни 
нови мощности (след заместването на остарелите 

6 Център за изследване на демокрацията. декарбонизация на ниски обороти: оценка на българския Национален 
план за енергетика и климат, София, 2019.

https://csd.bg/bg/publications/publication/stifled-decarbonisation-assessing-the-bulgarian-national-energy-and-climate-plan/
https://csd.bg/bg/publications/publication/stifled-decarbonisation-assessing-the-bulgarian-national-energy-and-climate-plan/
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централи), което е недостатъчно за удовлетворя-
ване на предвиждания ръст на потреблението.

Окончателният проект на ИНПЕК показва, че бъл-
гарското правителство все още няма последо-
вателна дългосрочна енергийна стратегия за из-
веждане от експлоатация на въглищните мощ-
ности – цяло десетилетие след приемането на 
тези политики на ниво ЕС. Министърът на енер-
гетиката заявява, че повечето лигнитни централи 
ще работят поне до 2030 г., с хоризонт до 2050 г. 
Все пак, разчетите в окончателния проект на до-
кумента показват, че производството на електро-
енергия от въглища ще намалее значително – от 
близо 47% от общото производство сега до 33% 
през 2030 г. след закриването на мощности от 
около 1,8 гВт. Найвероятно до 2030 г. ще бъдат 

затворени само лигнитните централи, които не 
удовлетворяват нормите за замърсяване на въз-
духа по найдобрите налични техники (НдНТ) за 
големи горивни инсталации7. В резултат на това, 
почти пълното извеждане от експлоатация на въг
лищните мощности не може да се очаква преди 
2040 г. За компенсиране на постепенното извеж-
дане на въглищни мощности от експлоатация, 
ИНПЕК предвижда увеличаване на инсталирани-
те мощности за производство на електроенергия 
от природен газ за същия период от 1,91 гВт на 
2,47 гВт. Един поускорен график за закриване на 
въглищните централи би създал възможности за 
намаляване на съществуващите субсидии за про-
изводството на електроенергия от лигнитни въг
лища, които се оценяват на около 450 млн. евро 
годишно8.

Фигура 1. дял на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление 
на енергия по сектори, %

Източник:	 Интегриран	план	в	областта	на	енергетиката	и	климата	на	Република	България,	2021	–	2030	г.
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7 Справочен документ за найдобри налични техники (НдНТ) за големи горивни инсталации. директива 2010/75/ЕС за 
емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването). Определени са пределни 
стойности на емисиите на замърсяващи въздуха вещества от ТЕЦ. От 2021 г. почти всички лигнитни централи в Бълга-
рия няма да отговарят на новите контролни граници.

8 Центъра за изследване на демокрацията въз основа на оценки на различните механизми за подпомагане, описани 
в годишните регулаторни решения на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), включително дългосроч-
ните договори за изкупуване с ТЕЦ „Ей И ЕС гълъбово” и ТЕЦ „Контур глобал Марица Изток3”, тарифите за разпола-
гаемост в ТЕЦ „Марица Изток2”, за преференциално изкупуване на енергията от комбинирано производство и за 
студен резерв в лигнитните централи.



5

ЗАгУБЕНИ В ПРЕхОдА: БългАРИя И ЕВРОПЕйСКИяТ ЗЕлЕН ПАКТ

Едновременно с това производството на електро-
енергия от природен газ нараства от близо 4% от 
общото производство понастоящем на 10% през 
2030 г. Отлагането на извеждането от експлоата-
ция на въглищните централи може да има пагуб-
но въздействие върху процеса на енергиен пре-
ход. Освен това, финансовото бреме от забавяне-
то на прехода ще падне върху българските данъ-
коплатци поради финансовите рискове за сектора, 
произтичащи от растящите цени на въглеродните 
емисии и от глобалния спад на въглищната и яд-
рената енергетика. През 2019 г. тези разходи вече 
достигнаха стотици милиони в резултат на наме-
рението на правителството да защити държавната 
ТЕЦ „Марица Изток2” от растящите цени на въгле-
родните емисии.

Забавянето на приемането на стратегия за изли-
зане от въглищното производство може също 
така да има тежки последици за достъпа на 
българия до Фонда за справедлив преход. Едно 
от изискванията на наскоро предложения в тази 

връзка регламент на Европейската комисия е раз-
работването на териториални планове за спра-
ведлив преход и осигуряването на съгласуваност 
на ИНПЕК с тези планове9.

Въз основа на трите дългосрочни сценария за 
декарбонизация на електроенергийния сектор10, 
разработени от Центъра за изследване на демо-
крацията и водещи енергийни изследователски 
центрове в Европа, в съответствие с данните и 
моделите, използвани от Европейската комисия, 
потребностите от инвестиции за найамбициоз-
ния сценарий за декарбонизация се оценяват на 
около 16,5 млрд. евро, включително държавно 
подпомагане в размер на 4 млрд. евро през след-
ващите три десетилетия.

По отношение на енергийната ефективност, бъл-
гарското правителство изпълнява препоръката 
на Европейската комисия за намаляване на енер-
гийната интензивност на икономиката с 27% през 
следващото десетилетие. Независимо от това, 

Фигура 2. производство на електроенергия по видове горива (гвтч)

Източник:	 Интегриран	план	в	областта	на	енергетиката	и	климата	на	Република	България,	2021	–	2030	г.
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9 ЕК. Предложение за регламент относно „Европейски зелен пакт – Фонд за справедлив преход”, 2020.
10 Център за изследване на демокрацията. Policy Brief No. 70: Пътна карта за развитието на българската електроенерге-

тика до 2050 г., София, 2017.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12113-Fast-track-interservice-consultation-on-the-SEIP-including-a-JTM-and-the-JTF-
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-70-a-roadmap-for-the-development-of-the-bulgarian-electricity-sector-within-the-eu/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-70-a-roadmap-for-the-development-of-the-bulgarian-electricity-sector-within-the-eu/
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целта на България е далеч под тази от 32,5% за 
целия ес и не почива върху подробен инвестици-
онен план. инпек може да отдаде още по-висок 
приоритет на мерките, насочени към потреблени-
ето и на инвестициите в енергийна ефективност, 
вместо да акцентира прекомерно върху енер-
гийното производство. Това би съответствало на 
неотдавна предложената цел на ЕС за намаляване 
на емисиите с 50%, която вероятно ще бъде вписа-
на в новото европейско климатично законодател-
ство, чието приемане се очаква тази година. Така 
ще се създадат и условия за оползотворяването 
на огромния потенциал за енергийна ефективност 
в България. Понастоящем енергийната интензив-
ност в страната е 66% повисока от средната в ЕС, 
което поставя българската икономика на едно от 
последните места по енергийна ефективност в ЕС.

Правителството заявява, че енергийната ефектив-
ност ще се увеличава основно за сметка на на-
маляването на потреблението на енергия с 0,8% 
годишно. За разлика от междинната версия на 
Плана, мерките за енергийна ефективност11 са об-
вързани със сравнително конкретни планове за 
действие и с базови разчети на разходите. Въпре-
ки това, голяма част от предложените мерки пов-
тарят вече съществуващите, които са недостатъч-
ни предвид огромната задача за модернизиране 
на остарялата жилищна инфраструктура в страна-
та. Положително е, че набелязана цел е създава-
нето на специализирани финансови механизми за 
енергийна ефективност и е поставен акцент върху 
подобряване на отчитането и енергийно ефектив-
ните обществени поръчки. Посочени са и редица 
потенциални източници на финансиране, но без 
да се предлага конкретен план за ефективното им 
използване.

По отношение на транспортния сектор, българ-
ското правителство не променя първоначално-
то си предложение за увеличаване на целта за 
ВЕИ на 14,32% през 2030 г. от 9,89% понастоящем. 

Увеличението идва основно от изпълнението 
на задължителните регламенти на ЕС за дела на 
биогоривата след 2025 г. Освен това правител-
ството въвежда набор от политически мерки за 
стимулиране на нисковъглеродния транспорт, 
включително увеличаване на дела на електриче-
ския обществен транспорт, увеличаване на броя 
на електрическите превозни средства до 66 000 
към 2030 г., използване на водородни горива и на 
биогорива от ново поколение. Освен увеличава-
не дела на електроенергията в потреблението на 
железопътния транспорт обаче, в плана липсват 
конкретни мерки за модернизиране и разширя-
ване на инфраструктурата на най-екологичния 
транспорт – железопътния, за да се увеличи него-
вата привлекателност за българските граждани.

рискове за енергийната 
сигурност и безопасност

Една от основните задачи и въобще най-подроб-
но развитият аспект на инпек е подобряването 
на сигурността на електроенергийните доставки 
в България и интеграцията на страната в регио-
налния пазар. В Плана е отбелязано, че страната 
ни вече е постигнала целта на ЕС за 15процентна 
взаимосвързаност на енергийния пазар, като по 
отношение на преносния капацитет този пока-
зател понастоящем е 16,2 % за износ и 13,2% за 
внос. ИНПЕК предвижда, че нивото на взаимо-
свързаност ще достигне 22% към 2030 г. благо-
дарение на новите 400киловолтови електропре-
носни линии между България и съответно Румъ-
ния, Сърбия и гърция с общ преносен капацитет 
от 4500 МВт. Единствено обаче междусистемната 
връзка с гърция (Марица Изток – Неа Санта) е с 
осигурено финансиране и се очаква да бъде въ-
ведена в експлоатация през 2023 г.

като цяло, състоянието на енергийната сигурност 
на българия остава почти непроменено – страна-

11 Основните мерки, предвидени в стратегическия документ, включват: саниране на съществуващия сграден фонд с 
оглед постигането на близко до нулево потребление на енергия; либерализация на енергийния пазар, която насър-
чава крайните потребители да инвестират в енергийна ефективност; появата на просуматори на електроенергия в 
контекста на либерализираните пазари; подпомагане на изпълнението на договори за енергийни услуги (ESCO) от 
енергийните дружества; интегриране на интелигентни сгради и цифровизация в строителния сектор.



7

ЗАгУБЕНИ В ПРЕхОдА: БългАРИя И ЕВРОПЕйСКИяТ ЗЕлЕН ПАКТ

та продължава да разчита на внос за 38% от своите 
енергийни потребности (крайно потребление на 
енергия)12. Зависимостта от вноса на природен газ 
нараства с 10%, въпреки че правителството пред-
вижда диверсифициране и намаляване на вноса 
само от един доставчик („газпром”), чрез завърш-
ването на всички проекти за междусистемни връз-
ки и свързването на България със световния пазар 
на втечнен природен газ. Въпреки стратегията за 
постепенното извеждане от експлоатация на въг
лищните мощности и все повече намаляващата 
конкурентоспособност на лигнитните централи, 
българското правителство поддържа хипотезата, 
че износът на електроенергия от България ще оста-
не в размер на минимум 6,8 ТВтч до 2030 г. Проме-
ните в търговията с електроенергия през послед-
ните две години обаче показват, че тази тенденция 
би била неустойчива без нова схема за значително 
подпомагане на въглищния сектор, която едва ли 
ще бъде одобрена от Европейската комисия. През 
2020 г. неконкурентоспособността на лигнитните 
централи превръща България в нетен вносител 
на електроенергия през някои месеци на година-
та. Ето защо предвиждането на ИНПЕК, че Бълга-
рия ще остане нетен износител на електроенергия 
(с около 19% от крайното електроенергийно по-
требление) до 2050 г., е нереалистично. Видно от 
анализ на Центъра за изследване на демокрацията 
в сътрудничество с водещи енергийни изследова-
телски центрове в региона, закриването на пове-
чето въглищни мощности в България би превърна-
ло страната в нетен вносител на електроенергия. 
Вносът се очаква да възлиза на между 10 и 20% от 
годишното потребление в зависимост от големи-
ната на закритите електроцентрали13.

Независимо че на въглищната енергетика ще про-
дължава да се разчита до 2030 г., има една важна 

промяна в структурата на елекроенергийната 
система, моделирана в окончателния проект на 
ИНПЕК. до 2035 г. се очаква да влезе в експлоа-
тация нова 2000-мегаватова атомна мощност – 
аеЦ „белене”. Моделирането показва недвусмис-
лено, че атомната електроцентрала ще генерира 
загуби през първите три десетилетия от нейната 
експлоатация, което я прави неконкурентоспо-
собна. Съгласно найоптимистичните сценарии, 
общите загуби през периода след въвеждането 
на новата АЕЦ в експлоатация могат да достигнат 
3,5 млрд. евро. Към това се прибавят и разходи-
те за междинно съхранение и дълбоко геоложко 
погребване на силно радиоактивни отпадъци, ко-
ито не са надлежно оценени, а още помалко – 
отразени в изчислението на разходите. Анализът 
на дългосрочните сценарии за декарбонизация 
на енергийния сектор14 в България ясно показ-
ват, че капацитетът на една нова ядрена мощност 
няма да може да се използва ефективно във всич-
ки сценарии, което би направило тези активи не-
рентабилни с произтичащите от това значителни 
фискални и екологични последствия.

Освен това АЕЦ „Белене” ще се окаже барие-
ра пред иновациите и развитието в сектора на 
възобновяемата енергия в България. Независимо 
от тези ясни икономически тенденции и огромни-
те рискове, тегнещи върху технологията, инвести-
рането на невъзвръщаеми средства в ядрената 
енергетика сякаш помрачава дългосрочната ви-
зия на правителството относно интерпретиране-
то на Европейския зелен пакт в националния кон-
текст.

Изграждането на АЕЦ „Белене” създава също 
така сериозни рискове за безопасността на бъл-
гарските и на европейските граждани. Както е 

12 Тази оценка е вярна, ако се приеме, че ядрената енергия е местен ресурс и ако не се взема предвид обстоятелството, 
че България е изцяло зависима от Русия както за вноса на свежо реакторно гориво, така и за износа на отработено 
гориво. Вж. ЦИд, 2014 г, „Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България”, Център за изслед-
ване на демокрацията, София.

13 Szabó, László et al., 2020 (предстояща публикация), Accelerated lignite exit in Bulgaria, Romania and Greece Strategic 
Investment Plan („Ускорено	излизане	от	лигнитната	енергетика	в	България,	Румъния	и	Гърция.	Стратегически	ин-
вестиционен	план”). Съвместен доклад на REKK, TU Wien, CSD, EPG, FACETS.

14 Център за изследване на демокрацията. Policy Brief No. 70: Пътна карта за развитието на българската електроенерге-
тика до 2050 г., София, 2017.

https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-70-a-roadmap-for-the-development-of-the-bulgarian-electricity-sector-within-the-eu/
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-70-a-roadmap-for-the-development-of-the-bulgarian-electricity-sector-within-the-eu/
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видно от европейскосредиземноморската кар-
та на сеизмичните опасности, изготвена от Евро-
пейската сеизмологична комисия, площадката на 
АЕЦ „Белене” е класифицирана като зона с висок 
сеизмичен риск поради нейната близост до Вран-
ча – една от найактивните сеизмични зони в Ев-
ропа. Още повече, екологичните рискове, свърза-
ни с превозването на радиоактивни отпадъци от 
площадката в Белене до площадката в Козлодуй 
не са надлежно оценени и изискват допитване до 
местните жители.

Вместо да се съсредоточава върху Белене, Бълга-
рия може да работи за ограничаването на своята 
енергийна зависимост от външни доставчици и за 
намаляването на своя енергиен търговски дефи-
цит, като инвестира във ВЕИ и в повече гъвкавост 
на електропреносните и електроразпределител-
ните мрежи. Задълбочаването на регионалното 
трансгранично сътрудничество със съседните 
страни също ще е ключов фактор за укрепването 
на енергийната сигурност15.

отключване на инвестициите 
във възобновяема енергия 
за зелен растеж

в заключение, може да се каже, че българското 
правителство представи по-конкретен план за 
интеграция и либерализация на електроенер-
гийния пазар в отговор на критиките от страна на 
Европейската комисия по междинната версия на 
ИНПЕК. Окончателният проект на ИНПЕК предвиж-
да (i) пълна либерализация на националния пазар 
на електроенергия до 2025 г. и (ii) пълно свързване 
с пазарите на всички съседни страни. Като начини 
за подпомагане на този процес ИНПЕК посочва от-

падането на таксите за достъп и пренос при износ 
през 2019 г. и постепенното отпадане на лимитите 
за нетен преносен капацитет, определяни от бъл-
гарския оператор на електропреносната система.

За оползотворяването на огромния потенциал на 
България в областта на възобновяемата енергия 
ИНПЕК предвижда близо 2 млрд. евро нови ин-
вестиции в електрически и топлофикационни 
централи, работещи на веи. Това изглежда в съот-
ветствие с предвижданите средногодишни инвес-
тиции от 241 млн. евро (от държавни програми за 
подпомагане ще трябва да се осигурят само 10 до 
15% от инвестициите) през периода 2021 – 2030 г.16 
Но е под необходимия ресурс за пълна декарбо-
низация на електроенергийния сектор, който се 
оценява на 16,4 млрд. евро (4 млрд. евро от пуб-
личния сектор)17. Общите инвестиции в електро-
генериращи мощности според ИНПЕК в периода 
2021 – 2030 г. се оценява на малко над 13 млрд. 
евро, като 90% от средствата са предвидени за 
втората половина на десетилетието и вероятно ще 
бъдат насочени към изграждането на АЕЦ Белене. 
В Плана липсват подробности относно начините 
за осигуряване на частните инвестиции. Мерките, 
предвидени от държавата за подпомагане на ин-
вестициите във ВЕИ, включват:

• продължаване на съществуващите схеми с пре-
ференциални изкупни цени за малки мощности 
на ВЕИ с капацитет до 30 КВт;

• провеждане на търгове при пазарни условия за 
възобновяема енергия след 2025 г., но само в 
случаите на ограничен пряк инвеститорски ин-
терес;

• създаване на единни центрове за издаване на 
административни разрешения за нови проекти 
за възобновяема енергия, които често биват 
забавяни от бюрократични формалности и от 

15 Център за изследване на демокрацията. Policy Brief No. 88: Управление на енергийния преход за поголяма енергийна 
сигурност в Европа, София, 2019.

16 Szabó, László et al., 2020 (предстояща публикация), Accelerated lignite exit in Bulgaria, Romania and Greece Strategic 
Investment Plan („Ускорено	излизане	от	лигнитната	енергетика	в	България,	Румъния	и	Гърция.	Стратегически	ин-
вестиционен	план”). Съвместен доклад на REKK, TU Wien, CSD, EPG, FACETS.

17 Szabó, László и колектив (2017), SEERMAP: South East Europe Electricity Roadmap South East Europe Bulgaria country 
report, („Пътна	карта	за	електроенергетиката	в	Югоизточна	Европа	–	регионален	доклад	за	Югоизточна	Евро-
па”), септември 2017 г.

https://csd.bg/publications/publication/policy-brief-no-88-energy-transition-governance-for-better-energy-security-in-europe/
https://csd.bg/publications/publication/policy-brief-no-88-energy-transition-governance-for-better-energy-security-in-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/seermap-bulgaria-country-report/
https://csd.bg/bg/publications/publication/seermap-bulgaria-country-report/
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разнопосочни изисквани на различните компе-
тентни органи;

• отключване на потенциала на страната в об-
ластта на децентрализираното производство 
на енергия и енергийните общности;

• увеличаване в дългосрочен план на употребата 
на биомаса за производство на електроенер-
гия и за районно топлоснабдяване;

• използване на водорода като средство за съх-
ранение на енергия.

Постигнат е известен напредък по отношение на 
намаляването на административната тежест за 
малките производители на възобновяема енер-
гия, като например въвеждането на законодател-
ни мерки за улесняване на достъпа на централите 
на ВЕИ и когенерациите с обща мощност от 1 до 
4 мегавата до борсовия пазар, както и отпада-
нето на такса „задължение към обществото” за 
крайните потребители. В проекта на ИНПЕК оба-
че липсват конкретните мерки, с които правител-
ството ще подпомага просуматорите и ще пре-
махва другите правни и административни пречки 
пред общностите за възобновяема енергия18.

Подобно на стълба за енергийна ефективност 
на ИНПЕК, програмата за подкрепа на възобно-
вяемата енергия е неясна. Недостатъчно внима-
ние е отделено на инвестиционните пречки, като 
например съществуването на данък от 5% вър-
ху приходите от продажба на електроенергия и 
дискриминационните такси за достъп и пренос, 
прилагани към доставчиците на електроенергия 
от ВЕИ.

Съществен дефицит на ИНПЕК е липсата на кон-
кретни политически стъпки за улесняване създа-
ването на енергийни общности, базирани на ВЕИ. 
Според новата директива за насърчаване използ-
ването на енергия от възобновяеми източници, 
приета през 2018 г.19, България е длъжна да оце-
ни потенциалните и съществуващите пречки пред 
развитието на ВЕИ технологиите. Въз основа на 

този анализ страната трябва да разработи правна 
рамка, регулираща достъпа на енергийните общ-
ности до пазарите и възможностите им за участие 
в състезателни процедури за подпомагане при 
равни условия и без дискриминация.

Проектът на ИНПЕК признава необходимостта от 
защита на уязвимите потребители, но не посоч-
ва конкретни мерки за справяне с енергийната 
бедност. Създаването на енергийни общности 
сред тези социални групи може да увеличи енер-
гийните спестявания и така да насърчи замяна-
та на горива и технологии. Един от начините за 
справяне с енергийната бедност и едновременно 
стимулирането на енергийната независимост на 
потребителя е приемането на конкретни мерки, 
позволяващи на всички потребители, включител-
но на домакинствата с ниски доходи, да участват 
в общности за възобновяема енергия. Стимули-
рането на ВЕИ инвестиции сред малките частни 
домакинства трябва да се съчетае с правител-
ствената инициатива за масово саниране на мно-
гофамилните жилищни сгради с оглед постигане-
то на близко до нулево потребление на енергия 
до 2030 г.

препоръки

Актуализираният ИНПЕК продължава да се раз-
минава с дългосрочната стратегия за декарбо-
низация на ЕС и изглежда несъобразен с наскоро 
предложената цел на ЕС за намаляване на еми-
сиите с 50%. Освен това ключовите политически 
и управленски предизвикателства, посочени по
горе, изискват смели и спешни мерки. В светли-
ната на горния анализ на окончателния проект 
на българския ИНПЕК, следните препоръки мо-
гат да се разглеждат като начин за подобряване 
на стратегическите документи и за набиране на 
така важната политическа воля за Зеления пакт 
и Многогодишната финансова рамка на ЕС след 
2020 г.:

18 Център за изследване на демокрацията. децентрализация на електроенергийното производство в България: законо-
дателни и административни предизвикателства, София, 2018.

19 Официален вестник на Европейския съюз. директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета, 2018.

https://csd.bg/bg/publications/publication/development-of-small-scale-renewable-energy-sources-in-bulgaria-legislative-and-administrative-chal/
https://csd.bg/bg/publications/publication/development-of-small-scale-renewable-energy-sources-in-bulgaria-legislative-and-administrative-chal/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
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• Правителството следва да прекрати скъпите 
въглищни субсидии и да поеме курс към пъл-
но извеждане от експлоатация на въглищните 
електроцентрали до 2030 г. Забавянето на тази 
стратегия може да утежни финансовото със-
тояние на държавния енергиен сектор, който 
трябва да поддържа икономически неустойчи-
ви активи. Освен това, ускореното извеждане 
от експлоатация (закриване) на найнеконку-
рентните лигнитни централи ще увеличи нато-
варването на останалите производствени мощ-
ности.

• За да се възползва от Фонда за справедлив 
преход, България следва да разработи ам-
бициозен териториален план за справедлив 
преход, очертаващ дългосрочната стратегия 
за закриване на въглищните производства и 
за икономическа трансформация на зависими-
те от въгледобива региони. Постепенен изход 
от въглищното производство може да бъде 
постигнат чрез надграждане върху наслед-
ството на въгледобивните региони, съчетано с 
установяването на нови, конкурентни и ино-
вативни индустрии и услуги. България трябва 
да използва възможностите, предоставяни от 
следващата Многогодишна финансова рамка 
(2021 – 2027 г.), за да извърши стратегическо 
планиране, да подпомогне индустриалното 
преструктуриране на въгледобивните реги-
они и да идентифицира необходимите стиму-
ли и финансови механизми за подпомагане на 
адаптирането на работниците във въглищната 
промишленост в регионите, където се осъщест-
вява преходът. Тъй като старите лигнитни мини 
са особено привлекателни за мащабно про-
изводство на соларна енергия20 и могат да се 
възползват от индустриалното наследство, от 
концентрацията на инженерни умения и нали-
чието на терени, иновациите и индустриалните 
възможности там трябва да бъдат подкрепени 
с нови публични и частни инвестиции.

• регулаторна и финансова рамка, създаваща 
благоприятни условия за енергийна ефек-
тивност и за интегриране на възобновяемата 
енергия в българския контекст, може да бъде 
създадена преди всичко чрез преодоляване 
на управленските пропуски при вземането на 
решения, премахване на рисковете от завла-
дяване на държавата в държавните предприя-
тия и при големите проекти, и гарантиране на 
независимостта на енергийния регулатор и на 
Комисията за защита на конкуренцията.

• по-интегрираният подход за свързване на 
секторите за отопление и охлаждане, електро-
енергия и транспорт21 е изключително важен 
за увеличаване на приноса на потребителската 
страна на системата и за оползотворяване на 
огромния потенциал за съхранение на енергия.

• ИНПЕК следва да разработи конкретни нацио-
нални еталони и показатели за ефективност22 
на децентрализираното електропроизводство, 
отоплението, съхранението и устойчивия транс-
порт.

• Правителството следва да създаде благопри-
ятна данъчна и регулаторна среда, която сти-
мулира търговските дружества да рискуват с 
инвестирането на значителни първоначални 
средства в замяна на ниски разходи за експло-
атация и обслужване в бъдеще.

• ИНПЕК следва да обърне внимание на ал-
тернативните топлоизточници от веи, в това 
число на соларните колектори, геотермална-
та енергия и термопомпите, като разработи 
специални програми за подпомагане от дър-
жавата на изграждането на малки ВЕИ елек-
троцентрали с оглед намаляването на зави-
симостта на домакинствата от енергийните 
субсидии.

• България не трябва да отклонява жизнено-
важни европейски или национални средства 
и ресурси към скъпоструващи корупционни 
проекти в областта на енергийната инфра-

20 EК. EU coal regions: opportunities and challenges ahead („Въглищните региони на ЕС: възможности и предизвикател-
ства в бъдеще”), 2018.

21 Център за изследване на демокрацията. декарбонизация на ниски обороти: оценка на българския Национален план 
за енергетика и климат, София, 2019.

22 Пак там.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
https://csd.bg/bg/publications/publication/stifled-decarbonisation-assessing-the-bulgarian-national-energy-and-climate-plan/
https://csd.bg/bg/publications/publication/stifled-decarbonisation-assessing-the-bulgarian-national-energy-and-climate-plan/


11

ЗАгУБЕНИ В ПРЕхОдА: БългАРИя И ЕВРОПЕйСКИяТ ЗЕлЕН ПАКТ

структура23, като например транзитни газо-
проводи или ядрени централи, които поставят 
страната в плен на дългосрочни неравностойни 
взаимоотношения с отрицателни последици за 
националната и енергийната сигурност.

• За да се възползва пълноценно от Европей-
ския зелен пакт, България следва да се фо-
кусира върху пестенето на енергия и върху 
енергийната ефективност в добре установе-
ни сектори, които създават множество ра-
ботни места в краткосрочен и дългосрочен 
план. Едновременно с това страната трябва 
рязко да увеличи инвестициите в найнови 
зелени технологии с оглед създаването на 
дългосрочна заетост. България има значите-
лен потенциал за развитие на инфраструк-
турата и услугите24 в съответствие с дневния 
ред за нисковъглеродната устойчивост. Бъл-
гарското правителство следва също така да 
положи повече усилия за преодоляването на 
някои структурни дефицити на трудовия па-
зар, включително несъответствието между 
предлаганите и търсените умения, за прек-
валификация на българските работници за 
нуждите на зелената икономика. Образова-
нието на енергийни специалисти трябва да е 
сред найважните приоритети на българската 
стратегия за заетост.

• За преодоляване на енергийната бедност уяз-
вимите групи следва да се ползват от спе-
циална правителствена подкрепа във вид на 
иновативни финансови механизми за обеди-
няване на домакинствата във ВЕИ общности25 

или за финансиране на инвестициите, насоче-
ни към смяна на горивната база чрез газифика-
ция и електрификация.

• Българското правителство следва да предви-
ди поголеми разходи от средствата на ЕС и от 
националния бюджет за изследвания и раз-
работки в областта на зелените технологии, 
включително в създаването на технологична 
пътна карта и целева стратегия за пазарна ре-
ализация на новите технологии.

• Правителството следва да помисли за разра-
ботването на схеми за споделено ползване на 
електроенергия, които позволяват на домакин-
ствата да споделят своите местни енергийни 
ресурси чрез определен механизъм за разпре-
деляне на разходите, който може да бъде уре-
ден с двустранни договори.

• доколкото се стимулира употребата на био-
маса, ИНПЕК следва да предвиди специфичен 
финансов инструмент, който не е ограничен до 
подмяната на остарелите печки на дърва, а е 
насочен към изграждането на средни по го-
лемина мощности за централизирано топло-
снабдяване от веи в селските райони и в мал-
ките градове.

• Съществува спешна необходимост от налага-
нето на предварителни оценки на въздейст-
вието на целите и на предвижданията за енер-
гийната система в инпек, за да се гарантира 
съответствието им с цялостната политическа 
рамка на енергийния преход на ЕС, и още по
важно – от планиране на поподробни инвес-
тиционни мерки.

23 Пак там.
24 Център за изследване на демокрацията. Зелен растеж и устойчиво развитие: приоритети за България, София: Фонда-

ция „Фридрих Еберт”, Бюро България, 2012.
25 Един такъв инструмент може да е Планът за дялово участие на потребителите (CSOP – Consumer Stock Ownership Plan), 

който позволява на потребителите, особено тези без спестявания или без достъп до капиталово кредитиране, да до-
биват дял в мощностите, които използват, и по този начин да станат „просуматори”. Вж. повече на SCORE – Supporting 
Consumer Ownership in Renewable Energies („Подпомагане	на	дяловото	участие	на	потребители	в	мощности	за	
възобновяема	енергия”) – финансиран от програма „хоризонт 2020” проект за проучване и пилотно прилагане на 
иновативен финансов механизъм за инвестиране във ВЕИ от енергийни общности в социално уязвими региони.

https://www.score-h2020.eu/
https://www.score-h2020.eu/
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