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Въведение
Естествените процеси се нуждаят от енергия, за 

да поддържат живота. Човешката цивилизация е уве-
личила над двадесет пъти енергийните си нужди 
само за последните 125 години1 - период, характери-
зиращ се с индустриализация и свръхтехнологиза-
ция, базирана на изкопаеми горива. За същия период 
населението на Земята е нарастнало едва 4 пъти.

От 1751 г. до сега въглеродният диоксид отделян 
в земната атмосфера под формата на емисии от го-
ривни инсталации, е около 365 млрд. т (от изкопаеми 
горива и цимент), като половината от тези емисии са 
отделени след 1980 г.2

След началото на индустриализацията и в усло-
вия на линейна икономика въглищната индустрия е 
в основата на останалите икономически сектори, по-
ради доставяната енергия.

След откриването на парната турбина енерге-
тиката преминава в стремителен ръст – нуждата от 
електричество и изкопаеми горива развива инфра-
структура, свързани сектори, продукти и услуги, 
които достигат лесно до дома на консуматора. Из-
браната посока на развитие на енергетиката обаче, 
не предполага гъвкавост на системата, а вместо това 
- по-висока мощност на отделните нейни елементи. 

Това, индиректно, е и причина за огромните загуби 
в преноса на електроенергия на стотици километри 
от мястото на производство – това допълнително 
намалява и без това ниската ефективност на превръ-
щането на един тип енергия в друг и е свързано с от-
делянето на неразумни количества серни, азотни и 
въглеродни оксиди в атмосферата.

Енергетиката на 21-ви век, стъпила върху техни-
ческото съвършенство на горивните котли и класи-
ческата парна турбина, захранва с енергия консу-
мативното общество. Отделяният от изгарянето на 
изкопаеми горива въглероден диоксид за последни-
те 125 години глобално е нарастнал над 24 пъти, а 
концентрацията му в първата седмица на 2015 г. за 
първи път премина над 400 ppm (частици на милион)3. 
Увеличената концентрация на различни парникови 
газове в атмосферата предизвиква изместване в рав-
новесието на климатичната система на планетата4 
- зачестяват екстремните метеорологични явления 
и намаляват сезонните нюанси; необратимо се из-
менят хабитати и се констатира колосална загуба на 
биоразнообразие.

Политиките на Европейския съюз (ЕС) по отно-
шение на предотвратяване на опасните климатични 
промени са смятани за стратегически приоритет за 
общността. В рамките на Европейския съюз, дирек-
тивата касаеща емисиите от индустриални горивни 
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инсталации бе приета през 2003 г. Същевременно ЕС 
разполага с няколко документа, които определят се-
чението на различните политики и мерки в областта:

• Пакетът от мерки „20-20-20“ - 20% намаляване 
на емисиите от парникови газове спрямо 1990 г., 
поне 20% ВЕИ в енергийния микс и повишаване на 
енергийната ефективност с 20%. Предполага се, че 
само достигането на 20% ВЕИ в енергийния микс 
ще доведе до нови 417 000 работни места, а с дости-
гането на 20% повишение в енергийната ефектив-
ност – още около 400 0005;

• Рамката 2030 - намаляване на емисиите с 40% 
спрямо 1990 г. + поне 27% ВЕИ, като част от енер-
гийния микс;

• Пътна карта 2050 – намаляване на емисиите с 
60% спрямо 1990 г. до 2040 г. и с 80% до 2050 г.;

• Европейската система за търговия с емисии 
(EU ETS) е първата и най-голяма система за тър-
говия на квоти за емисии на парникови газове от 
индустрията обхваща 31 страни от ЕС/EEA-EFTA и 
покрива над 11 000 горивни инсталации, включи-
телно авиолиниите.

България, като страна член на ЕС има задълже-
ния, както по изброените, така и по всички останали 
политики на общността по отношение опазването на 
природата, което поставя някои системни ограниче-
ния пред въглищните централи в страната, с перс-
пектива за поетапно преустановяване на дейността 
им в средносрочен план.

От една страна прекратяването на дейността 
на въглищните мини в Маришкия басейн и топлое-
лектрическите централи е закономерно следствие от 
действията по адаптация към климатичните проме-
ни. От друга страна, на процесът по преустановява-

не на дейността на топлоелектрическите централи 
трябва да се се гледа изключително внимателно и 
поради значителния брой заети лица в свързаните 
или зависими икономически сектори. 

Процесът ще се случи постепенно, като труд-
ностите и натискът при производството на електро- 
и топлоенергия, чрез използването на централизи-
рани горивни инсталации, базирани на фосили, ще 
са причинени от много и различни фактори, като 
по-важните от тях в краткосрочен план биха могли 
да са:

• Оттегляне на инвестиции от въглищни електро-
централи и свързаните с тях сектори, продукти и 
услуги;

• Естествен стремеж към (битова и индустриална) 
енергийна независимост съчетан с постепенна де-
централизация на енергетиката;

• Публичен граждански натиск за трансформация 
на традиционно монополизираната и свръхрегу-
лирана енергийна система;

• Европейските политики и изисквания;

• Българското законодателство и правораздавател-
на система.

В сектор енергетика се очакват промени, срав-
ними със сътресенията в сектора на фиксираната 
телефония, когато на пазара навлизат мобилните ус-
тройства. SmartGrid, peer-to-peer, разпределените и 
общностните енергийни проекти в ерата на възобно-
вяемата енергия, заедно с осъзнаването на нуждата 
от енергийна независимост на гражданите, могат да 
нанесат разрушителен удар върху свръхрегулирана-
та енергийна система и въгледобивa.

В живата природа не съществува пренос 
на енергия на големи растояния с огромни 

загуби. Липсва и складиране на големи 
количества храна и енергия на едно място. 
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Развитие на 
въгледобивните 
региони

С началото на индустриалната революция, ми-
нерално-суровинната индустрия е в основата на ос-
таналите икономически сектори поради добиваните 
за икономическите сектори нужни суровини и енер-
гия. Въглищната индустрия и свързаните с нея сек-
тори на енергетиката от своя страна, в условията на 
въглеродно-зависима икономика осигуряват нужни-
те суровини за генериране на енергия за  производ-
ство на продукти в практически всеки икономиче-
ски сектор.

В структурата на добитите въглища преоблада-
ват лигнитните с 93%, следвани от кафявите със 7.0% 
и черните въглища с 0.02%. Достъпните запаси от 
лигнити въглища на територията на Република Бъл-
гария са около 2,4 млрд. тона, според доклад на BP. 
Преобладаващите запаси от лигнитни въглища са с 
условия, позволяващи открит добив.

Общият добив на лигнитни въглища е 31 млн. 
тона като техен основен производител е Мини Мари-
ца изток (96.2 %). Други производители на лигнитни 
въглища са мините Бели брег (1.7 %), Станянци (1.7 %) 
и залязващата Чукурово (0.5 %). 

Общият добив на кафяви въглища е 2.3 млн. 
тона, добити основно от Бобовдолския (0.97 млн. т.) 
и Пернишкия (1.09 млн. т.) басейни. Общият добив на 
черни въглища е само 7 200 тона и се реализира от 
Мини Балкан 2000 ЕАД. Тенденция в страната е кон-
сумацията на въглища да намалява от 2006 г. насам.

По данни на Министерство на икономиката, 
енергетиката (МИЕ), потреблението на въглища в 
страната е почти изцяло за производство на елек-
трическа и топлинна енергия (97.4%), за производ-
ство на брикети (1.4%), за собствени нужди и други 
консуматори (0.7%), а за отоплителни нужди на до-
макинствата се потребяват само 0.5% от произведе-
ните въглища.

Топлоелектрическите централи в страната из-
ползват различни изкопаеми горива, като основен 
ресурс за производство на електро- и топлоенергия 
- лигнити, антрацити, кафяви въглища, природен 
газ. Същевременно, от всички инсталирани блокове 
в топлоелектрически централи у нас (~6.3GW), над 
90% използват въглища като основен ресурс за про-
изводство на електроенергия.

В тихото село Бели бряг 
ни посрещат мнителни 
хора и празни, разрушени 
къщи. Живеят под наем в 
собствените си домове, които 
са  отнети, за да разширяват 
мините. Животът в селото е 
забранен, опелата също.
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Състояние и развитие 
на въгледобивния 
сектор

Инерционната липса на прозрачност на постто-
талитарната държава все още владее сектор енерге-
тика и свързаните с него добивни сектори. Достъпът 
до публични данни свързани с енергетиката все още 
е затруден.

Сблъсъкът между формалната реалност и дейст-
вителността в енергетиката и въгледобива се за-
дълбочава. Разликите между публичното говорене 
на имащите право на решение във властта и реал-
но приложимите мерки в секторите се разминават 
значително, като се наблюдава тенденция за кому-
никация на хаотични послания, само част от които 
свързани с реални обстоятелства, събития и факти. 
От една страна това показва липса на познаване на 
проблемите на секторите в дълбочина, както и липса 
на визия за развитие на икономическите сектори и 
географските райони в страната. Остава съмнението 
за активно въвеждане в заблуждение на обществото 
по отношение на енергетиката и перспективите на 
изкопаемите горива, особено в контекста на адапта-
ция към климатични промени.

От одитен доклад №213/12.09.2013 на Сметна-
та палата става ясно, че в България не се очаква въ-
веждане на нови мощности, използващи въглища за 
производство на електроенергия. Въпреки официал-
ното твърдение, публикации в медиите и публични 
изявления на представители на последните няколко 
правителствата около строежа на нови 560 MW в Ма-
ришкия басейн, чрез компанията ТЕЦ „Марица Из-
ток 2 (9-10) ЕАД. А според плановете на Енемона АД, 
и нови 400 MW в Ломски въглищен басейн с разпола-
гаемост 220-240 млн. т.22

Следвайки притеснителните за разума тенден-
ции в енергетиката и въгледобива, в края на 2014 г. 
ДКЕВР отново издаде петгодишен лиценз за работа 
на ТЕЦ „Бобов дол“, като същевременно на 17.12.2014 
г. Министерство на околната среда и водите (МОСВ) 

издаде и ново комплексно разрешително на ТЕЦ-а 
със срок от 10 години. Всичко това се случва в кон-
текста на ненапълно транспониран трети енергиен 
пакет за либерализиране на енергийния пазар и не-
изпълнени обещания от страна на ТЕЦ „Бобов дол“ 
за инсталиране на сероочистки на всеки от трите 
блока – засега това е факт за единия, но чрез техни-
ческо решение е постигната свръзка на втори блок 
към сероочистката.

Поради фактическата свързаност на българска-
та енергетика с въгледобива, енергийната стратегия 
на България до 2020 г. се отнася в голяма степен и за 
въгледобивния отрасъл. Страната няма приета съ-
временна минна стратегия, въпреки, че от 2012 г. има 
такъв проект.

Осемдесетметровият роторен багер 
SchRs-1200 захапва земята с 14-те 

си близо до поредното обречено село 
в област Стара Загора.
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Заетост във 
въгледобива и 
енергетиката

Според Златомир Топалов от миньорския син-
дикат към КТ Подкрепа, цитиран от медии, 80 хиля-
ди души са свързани пряко с въгледобива, а наетите 
миньори са 18 хиляди.

Според последния доклад EUROCOAL 
Employment (2013), в страната има 11 300 души ди-
ректно заети с въгледобив на лигнити и кафяви въ-
глища, но има и още около 67 100 души в сектори 
свързани с въгледобива (енергетика, доставка на 
апаратура, услуги, развойна дейност и т.н).

 Тази цифра донякъде кореспондира с данни-
те на Националния статистически институт (НСИ) 
за около 13 300 заети във въгледобива. НСИ посочва 
още 15 620 души директно заети в производството на 
електроенергия, но този брой включва работещите 
във всички централи, включително атомна енергия, 
невъглищни ТЕЦ и ВЕИ. Институтът не разполага с 
данни, не само по отделни ТЕЦ-ове, но въобще за за-
етите в ТЕЦ у нас. Още по-интересен факт - МИЕ и 
МТСП нямат информация колко са работните места 
във въгледобива у нас.

По данни на компаниите от Търговски регистър 

към Агенция по вписванията и наши груби калку-
лации, заетите с въгледобив в Маришкия басейн са 
около 12 000 души, а други над 5000 души са заети с 
обслужването на топлоелектрическите централи.

Публичните данни на НСИ показват тенденции-
те общо за сектор „добивна индустрия“. Забелязва се 
намаляване на броя големи добивни компании.

В последните десет години се наблюдава сери-
озен ръст в микропредприятията с предмет на дей-
ност в сектор добивна индустрия. За същия период 
големите мини и рудници, т.е. онези с над 50 човека 
персонал са загубили над 30% от персонала си или 95 
000 души. И това е тенденция, което показва колко е 
важно да се започне дебат по темата за прехода към 
независимост от въглищата на област Стара Загора.

Според публично-достъпни данни на Мини Ма-
рица-изток ЕАД, броят работещи в мините са 7 084 
заети лица. 

Не се откриват обществено достъпни оценки за 
генерираните индиректни работни места и изобщо 
индиректните икономически ефекти върху региона 
на Стара Загора, но комплексът Марица-изток се об-
служва от цяла палитра от допълнителни услуги – по 
осигуряване на храна, дрехи и транспорт на работ-
ниците; вар за сероочистките; външни консултанти 
и подизпълнители за определени строителни и под-
държащи дейности по техническото обезпечаване на 
работата на оборудването, както в ТЕЦ, така и в ми-
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ните; и много други. Взаимосвързаността на гиган-
тите на фосилното минало с перспективни произ-
водствени и търговски сектори в област Стара загора 
заслужава внимание. Нужна е яснота по възможните 
кризисни сценарии и възможности за намаляване на 
социално-икономическите щети в областта, в усло-
вията на непреодолим климатичен натиск насочен 

към топлоелектрическите централи и тяхното по-
етапно извеждане от електроенергийната система 
на страната. Нужен е по-ясен поглед върху възмож-
ните и вероятни кризи, както и върху мерките, които 
могат да се предприемат с цел избягване на кризи в 
областта.
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Условия на труд и 
възнаграждения

Условията на труд в мините и в ТЕЦ, са едни от 
най-тежките в страната. Труда на миньорите и на ра-
ботниците в ТЕЦ се класифицира като първа и втора 
категория, като първа категория включва миньори в 
подземни рудници, а втора категория - работниците 
в топлоелектрически централи и работниците в от-
крити рудници.

Пенсионирането на миньорите е ранно - 48 го-
дини за жените и 52 за мъжете в първа категория 
труд. Заетитие във въглищната индустрия имат пра-
во на по-високи пенсии, но и често по-кратко се въз-
ползват от тях. Това е така, поради различни тежки 
професионални заболявания, от които миньорите 
страдат.

Трудовите възнаграждения, които получават на-
етите лица в мините от Маришки басейн и ТЕЦ-ове-
те, захранвани от тях, се приемат за относително ви-
соки, най-често над средните нива за страната.

Работещите в мините и ТЕЦ имат и редица со-
циални придобивки  годишни бонуси, осигурени 
почивки за работниците и семействата им. Всичко 
това обаче се заплаща с цената на влошено здраве и 
съкратен живот.

След срутване в мина Ораново през 2013 г. заги-

ват четирима миньори, а пети миньор загива, докато 
участва в спасителната акция по издирване на затру-
паните си колеги. Инцидентът става след експлозия 
в малката подземна мина Ораново до Симитли. Ми-
ньорите са от близките до мината села, а мината е 
един от малкото външни за общността източници на 
доход. В рудник „Ораново няма спасителна служба. В 
мината работят 260 - 270 човека, а средната  заплата 
е между 400 и 500 лева. Има редица предписания от 
службите по трудова безопасност, че мината е опасна 
и е трябвало да бъде затворена. Мината е в експло-
атация 10 години над проектния си живот и се раз-
работват пластове въглища на дълбочина много под 
първоначално предвидените.

От 2002 г. до края на 2012 г., в България 29 ми-
ньори са загубили живота си на работното си място. 
Важно е да се отбележи, че въпреки бурното развитие 
на ВЕИ у нас; прилаганите нови технологии и нужда-
та от обучение, включително и за височинна рабо-
та; не са налични данни за фатална злополука или 
за тежко пострадали работници в сферата на ВЕИ и 
енергийната ефективност през последните години.

В селата около въгледобивните 
мини гледката на разрушени 

къщи с непокътнати мазилки 
е обичайна. Селата методично 
се отстраняват - под тях има 

залежи на нискокалорични 
лигнити.

АлтернАтиви зА въгледобивните региони в бългАрия
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Здраве и 
качество на живот

Като център на въгледобива в страната, област 
Стара Загора търпи всички минуси свързани с този 
сектор (по данни на Регионална здравна инспекция Ста-
ра Загора) над 25% от новооткритите заболявания са 
с фокус дихателна система; при сравнение със стра-
ната, сред причините за смърт в Стара Загора (МКБ-
10) се забелязва завишен брой с причина Болести на 
дихателната система (РЗИ Стара Загора, Национален 
център за опазване на общественото здраве). В допъл-
нение, по данни на „Грийнпийс България”5, Стара За-
гора е с цели 76 дни в годината с нарушения на нор-
мите за чистота на въздуха.

Пневмокониозата е сред най-честите професио-
нални заболявания на миньорите във въглищните 
мини. Пневмокониозата е съвкупност от няколко 
белодробни заболявания, които са сред най-често 
инвалидизиращите професионални заболявания на 
белите дробове. Пневмокониозата се предизвиква 
от инхалирането на неорганичен прах. Симптомите 
надграждат ефектите от тютюнопушенето, като се 
развива хроничен бронхит или обструктивна белод-
робна болест.

Продължителното излагане на атмосферно за-
мърсяване значително увеличава риска от хронични 
заболявания на сърдечно-съдовата система и диха-
телните пътища, както и на злокачествени болести.

На излизане от Гълъбово 
лесно се вижда раздухваната 

на километри пепелина от 
открития сгуроотвал на 

близкия ТЕЦ.
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Рудничарят
без глас

В сектор енергетика е налице действаща, офи-
циално призната в националния радиоефир от 
екс-министър  Трайчо Трайков, „енергийна мафия“. 
Същото бе потвърдено в края на 2014 от министър 
Теменужка Петкова24. Във въгледобивът пък същест-
вува сериозна политическа обвързаност на ина-
че търговски предприятия, напр. тези свързвани с 
Христо Ковачки.

Последните парламентарни избори бяха на-
гледна демонстрация как заетите във въгледобивния 
сектор все още биват финасово насърчавани да на-
рушават законите на страната и да дават изборния 
си глас за определена от работодателя политическа 
сила. Действие неприемливо и от етична гледна точ-
ка, като се има предвид, че по време на работна опе-
ративка, убеждаването за гласуване за „Коалиция за 
България“, в мини Бобов дол протича:
• със заплахи от повече лични заеми и лоша ико-

номическа обстановка, ако друга партия спечели 
изборите;

• с обясняване на номера на бюлетината и как се 
гласува;

• със неясно смесване на темите за изборите и из-
плащането на заплати;

• със споменаване на добавка към заплатата от 50 лв 
и аванс от 100 лв;

• с разпити от началник-участъците на рудниците, 
кой миньор колко човека (семейство, приятели) 
може да подсигури за изборите;

Дочути, от журналисти, реплики около 
рудниците по време на избори:

„Ако не подкрепим „Коалиция за България”, 
след това може да станем всичките в 
заеми.”

„25-и, неделя, ще има избори. Тази
седмица ще се дават и заплати. Значи, 
това означава, че е добре да се работи с 
правителството, да кажем.”

• със заплахи, че ако не се гласува, може да се стигне 
и до уволнение.

Не можем да подминем и друга зависимост във 
въгледобива - „ваучерите на Ковачки“. Миньорите в 
мини „Бобов дол“ имат право да пазаруват с ваучери 
само в точно определени от магазините„Европа“. В 
медиите са достъпни репортажи, показващи бой  за 
храна пред абсолютно празен магазин. Забавянето 
на ваучерите, както и поддържането на празни ма-
газини е практика, напомняща несвободни времена 
съответно и неприемлива в демократична България.

Гражданските права важат и под земята. 
Проникването на партийни структури и полити-
ческият натиск на работното място са характерни 
и добре познати инструменти, но за режима на то-
талитарната държава. Изненадващо е, че 25 години 
след настъпване на свободата, у нас все още са на-
лични огнища на целева обществена онеправданост.

От друга страна въгледобивните мини се полз-
ват като щит срещу реформи в сектора и прилагане 
на политики за трайно извеждане от експлоатация на 
производствата свързани с изгарянето на въглища. 
Това повлиява негативно не само неотложните дей-
ности по адаптация към променящия се климат, но и 
сериозно възпрепятства готовността на работниците 
в мините да преминат по-леко през икономическия 
и социален шок съпътстващ масовите съкращения, 
преквалификация и търсене на ново поприще.
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Как помага държавата?
В България не е налична стратегия и специал-

но разработени програми за преквалификация на 
работещите във въгледобива. В допълнение, Минис-
терство на труда и социалната политика не разрабо-
отва планове и стратегии за алтернативна заетост в 
секторите свързани с въгледобива. Налични са обаче, 
отделни мерки за преквалификация и подкрепа по 
време на безработица, които не са специално осигу-
рени за целта, но биха могли да се ползват.

Програмите, по които и в момента могат да 
кандидатстват безработни и заети хора са главно 
по линия на Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“. Към тази оперативна програма по 
програма „Аз мога повече“ се предлагат възможнос-
ти за квалификация – основна и допълнителна, на 

Гледките около Брикел 
през 2015 г. ни пращат 

в минали епохи. 

ваучерен принцип. 

За част от предвидените мерки по закон се оказ-
ва, че все още не са предвидени финансови сред-
ства. Когато такива средства бъдат предвидени, ще 
стартира и мярката за субсидиране при съкращава-
не в предпенсионна възраст на раннопенсионира-
щи се, което е реално възможен сценарий в сектор 
въгледобив.

Възможностите, които държавата осигурява в 
случай на безработица се делят основно на: обучение 
и преквалификация на работещите и безработните; 
насърчаване на стартиране на самостоятелен бизнес 
и субсидиране на безработното лице и работодателя.
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Подпомагане при 
масови уволнения

Месец преди планирани масови уволнения ра-
ботодателят е задължен да уведоми поделението 
на Агенцията по заетостта и представителите на 
работниците и служителите в предприятието, като 
посочи:

• причини за предстоящото уволнение; 

• брой на работниците и служителите, които ще 
бъдат уволнени, и основните икономически дей-
ности, квалификационни групи и професии, към 
които се отнасят; 

• брой на заетите от основните икономически дей-
ности, квалификационни групи и професии в 
предприятието; 

• конкретните показатели за прилагане на критери-
ите за подбор на работниците и служителите, кои-
то ще бъдат уволнени; 

• периода, през който ще се извършат уволненията. 

Преди това уведомление обаче, работодателят 
следва да е извършил предварителни консултации с 
работниците. За неспазено уведомление, Агенция по 
заетостта може да санкционира работодателя с не-
адекватно ниската глоба от по 200 лв. на работник. 
Редът и начинът за провеждане на консултациите 
се определят от работодателя, представителите на 
синдикалните организации и представителите на 
работниците и служителите.

Държавата оценява възможностите на рабо-
тодателя да сформира екип за работа при масови 
уволнения, а чрез бюрата по труда към Агенция по 
заетостта подпомага процеса. Целта е да се създадат 
условия и възможности за намиране на алтернатива 
за всеки служител, доколкото това е възможно. 

По закон няма изисквания за размера на обез-
щетенията от работодателя при масово освобожда-
ване на работници – това е въпрос на колективно 
договаряне.

Обучение и 
преквалификация

„Аз Мога Повече“ 2014-2015 е мярка за допълни-
телна квалификация към Агенцията по Заетостта и 
част от Оперативна програма „Развитие на човешки-
те ресурси“, тя дава възможност за кандидатстване 
за обучение с ваучери и участие в безплатен курс, 
организиран от лицензиран доставчик на обучение. 
Обучението е изцяло финансирано от Европейския 
Социален Фонд и е безплатно за одобрените.

Процедурата за кандидатстване е опростена 
– след уведомление от бюрото по труда, курсистът 
следва да избере в рамките на 30 дни доставчик на 
услугата обучение. Избраният доставчик заверява 
уведомлението, което трябва да се върне в бюрото по 
труда.

За разлика от мярката „Аз Мога“, където има 
информация за забавяне до 10 месеца между подава-
не на документи и получаване на отговор, по схема 
„Аз Мога Повече“ разглеждането на документите е 
ускорено. По програма Аз мога Повече“, курсистите 
получават учебник, който остава за тях след курса. 
Възможно е и дистанционно обучение.

Примерни курсове, които се предлагат от дос-
тавчиците на услуги по програма „Аз Мога Повече“: 
дистанционен курс по английски, немски, френски, 
испански и други езици; дистанционен курс по ди-
гитални компетенции; курс за водачи на мпс; курс 
по електронна търговия; курс по текстообработва-
не; курс по икономика и мениджмънт; курс по опе-
ративно счетоводство; курс за маникюрист; курс по 
козметика; курс по готварство и др.

Двадесет и осем кариерни центъра функциони-
рат и към Българската търговско промишлена палата 
(БТПП). 

От 2012 г. в Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ (ОП РЧР) съществува програма 
с три компонента за насъчаване стартирането на са-
мостоятелна стопанска дейност за безработни лица 
„Насърчаване стартирането на проекти за разви-
ване на самостоятелна стопанска дейност - Ком-
понент II”, финансирана от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”. По тази програма 
е предвидено кандидатстване с бизнес план и фи-
нансиране в рамките на 20 000 лв., както и консула-
ции, от които се нуждае лицето – счедоводни, упра-
вленски, обучение и др. Програмата не е действаща, 
но се очаква да стартира отново.

Що е ДП БГЦПО?

Държавно предприятие Българо-германски 
център за професионално обучение осъществявa 
обучения за придобиване на професионална квали-
фикация на лица, навършили 16 години, обучения 
за придобиване на ключови компетентности и про-
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фесионално ориентиране, включително и курсове 
за безработни лица по програмите на ОП „Човешки 
ресурси“. На този етап ДП БГЦПО има клонове в гра-
довете: Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Царево, и 
Смолян.

ДП БГЦПО - клон Стара Загора е лицензиран от 
Националната агенция за професионално образова-
ние и обучение (НАПОО), член е на Европейската асо-
циация на институциите за професионално обуче-
ние EVBB и предлага съвременно, ориентирано към 
практиката професионално обучение в оборудвани с 
най-съвременни машини и материали работилници. 

Основна цел на ДП „БГЦПО” клон Плевен е чрез 
професионално ориентиране, обучение и повиша-
ване на професионалната квалификация в съответ-
ствие с потребностите на икономиката, да се увели-
чават възможностите за заетост на безработните и/
или застрашените от безработица лица. Центърът си 
партнира с KNAUF, BAUMIT, CERESIT и BRAMAC.

В ДП „БГЦПО“ клон Пазарджик досега са обу-
чени над 16 000, половината от които безработни. 
Центърът е специализиран в областите икономика, 
техника, информационни и комуникационни техно-
логии и чужди езици.

ДП „БГЦПО“ клон Царево е одобрен за достав-
чик на услуги за обучение по професионална квали-
фикация и за обучение по ключови компетентности 
на безработни и заети лица по Оперативна програма 
Развитие на човешките ресурси 2007-2013. Предла-
ганите курсове са от професионално ориентиране и 
мотивация до курсове с придобиване на професио-
нална квалификация.

ДП БГЦПО - клон Смолян разполага с модерна 
материално-техническа база, която се състои от две 
сгради: учебен корпус и хотел/ интернат.      Основ-
ната дейност на центъра е свързана с организиране 
и провеждане на професионално обучение, обучение 
за придобиване на професионална квалификация и 
обучение за усвояване на ключови компетентности 
на възрастни в областта на туризма, както и консул-
тиране на начинаещи предприемачи в малкия и сре-
ден бизнес.

Насърчаване 
започването на 
самостоятелна 
стопанска дейност като 
микропредприятие

Според информация на Агенция по вписвани-
ята, работници освободени при масови уволнения 
предпочитат да изчакат определен период, докато 
им се изплащат обезщетения от предприятията и от 
държавата.

Целта на тази мярка е насърчаване на предпри-
емачеството сред безработни лица за започване на 
самостоятелна стопанска дейност като микропред-
приятие (по чл. 40, ал. 5 от КСО, Закона за малките и 
средни предприятия (ЗМСП) и чл. 49 от Закона за на-
сърчаване на заетостта). Целевата група са безработ-
ни, регистрирани в Бюрата по труда с одобрен бизнес 
проект за самостоятелна стопанска дейност като ми-
кропредприятие по ЗМСП. В едномесечен срок от по-
даване на бизнес плана и след одобрение от Бюрото 
по труда, може да сключи договор с него за възстано-
вяване на заложените в бизнес проекта разходи.

Субсидии за безработното лице:

• средства за разходите, направени за започване на 
самостоятелната стопанска дейност, заложени в 
бизнес проекта - до 2500 лв.; 

• допълнителни месечни суми за внесени осигу-
рителни вноски за фонд “Пенсии”, ДЗПО и НЗОК, 
върху минималния размер на месечния осигури-
телен доход за самоосигуряващите се лица;

• средства за обучение и придобиване на професио-
нална квалификация - до 300 лв. (чл. 49, ал.3); 

• възстановяват се разходите за ползвани външни 
консултантски или съпътстващи услуги в рамките 
на договора - до 500 лв.; 
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Стажуване на 
безработни лица

Основна цел на програмата е разкриване на 
специални работни места за стажуване за срок от 6 
месеца, за безработни, които са придобили квалифи-
кация по професия или част от професия но, които 
нямат трудов стаж по тази професия. 

По тази програма работодателят получава след-
ните субсидии за всеки нает безработен:

• трудово възнаграждение, в размер на 300 лв.; 

• допълнителни възнаграждения по минимални 
размери, установени вКодекса на труда ;

• възнаграждения за основен платен годишен от-
пуск по чл. 155 или чл. 319 от Кодекса на труда; 

• осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и НЗОК; 

• паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО.

Работодателят е длъжен да сключи трудов дого-
вор с работника за срок не по-малък от 6 месеца. 

Насърчаване на 
безработните лица, 
започнали работа без 
посредничеството на 
Агенцията по заетостта

Насърчаване на безработните лица, обект на ме-
сечно социално подпомагане, които  започнат рабо-
та без посредничеството на Агенцията по заетостта. 
Безработните следва да са били регистрирани безра-
ботни непосредствено преди започване на работа и 
същевременно са били:

• обект на месечно социално подпомагане минимум 
6 месеца преди започването на работа; 

• обект на месечно социално подпомагане, регис-
трирани в териториалните поделения на Агенция-
та по заетостта - дирекция “Бюро по труда” /ДБТ/, 
които са били включени в програми и мерки за за-
етост и започнат работа не по-късно от 6 месеца от 
датата на прекратяване на договора по съответна-
та програма или мярка, поради изтичане на срока, 
за       който е бил сключен; 

• хора с трайни увреждания или военноинвалиди в 
трудоспособна възраст, обект на месечно социал-
но подпомагане, регистрирани в ДБТ; 

• самотни родители в трудоспособна възраст, обект 
на месечно социално подпомагане, регистрирани 
в ДБТ. 

Субсидиите от 40 лв. на месец за хора с уврежда-
ния и 30 лв. на месец за всички останали се изплащат 
ежемесечно, но не повече от 6 месеца.
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Насърчаване на 
предприемачеството

Целта на мярката е насърчаване на безработ-
ните да започнат самостоятелно или заедно с други 
лица стопанска дейност. 

Освободените работници могат да изберат да 
започнат самостоятелна стопанска дейност и да по-
лучат обещетенията си накуп (или еднократно 2 000 
лв. и транспортни разходи, ако работното място е из-
вън населеното място.

Субсидиите в случая са:

• Допълнителна сума в размер на 1 440 лв. (1 520 лв. 
от юли 2015 г.) при условие, че осигурява заетост 
по одобрения бизнеспроект на друг безработен 
член от семейството без право на парично обезще-
тение за безработица.

• Кредит в размер до 1000 лв. за квалификация по 
предмета на стопанската дейност или нейното 
управление по одобрения бизнеспроект; 

• Възстановяват се разходите за ползвани външни 
консултантски услуги и/или съпътстващи услуги,в 
рамките на договора, в размер до 500 лв., съгласно 
утвърдена номенклатура и лимити от Съвета за съ-
трудничество към дирекция “Бюро по труда”.;

Наемане на непълно 
работно време

Целта на мярката е разкриване на работни места 
за осигуряване на заетост до 6 месеца, на безработ-
ни на непълно работно време за срок от 12 месеца. 
Субсидиите за работодателя идват от държавния бю-
джет и включват вноските по ДОО, ДЗПО и НЗОК.

Наемане на безработни 
лица над 50-годишна 
възраст

Основна цел на мярката е осигуряване на зае-
тост на безработни над 50-годишна възраст за срок 
от 12 месеца.

За всеки нает безработен за времето, през което 
е бил на работа, се предоставя трудово възнагражде-
ние в размер на 300 лв. (за средно и по-ниско образо-
вание) и 380 лв. за висше образование.

• допълнителни възнаграждения по минимални 
размери, установени в КТ;

• възнаграждения за основен платен годишен от-
пуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;

• Държавно обществено осигуряване (ДОО), Допъл-
нително задължително пенсионно осигуряване 
(ДЗПО) и Национална здравноосигурителна каса 
(НЗОК)

• паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО 
- изплащат се 70% от първите три работни дни от 
временната неработоспособност.

Наемане на безработни 
лица от работодатели 
– микропредприятия

Целта на мярката е насърчаване на работода-
тели-микропредприятия, като за първите пет раз-
крити работни места, на които са наети безработни 
лица, като държавния бюджет покрива заплатите 
им до 300 лв (за максимален период от 6 месеца). По 
този начин безработните могат да се кооперират в 
микропредприятие и да получат сериозна подкрепа. 
В допълнение по мярката се субсидират:

• допълнителни възнаграждения по минимални 
размери, установени в Кодекса на труда;

• възнаграждения за основен платен годишен от-
пуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;

• ДОО, ДЗПО, НЗОК
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Между затихващите пушеци различаваме 
празничното „50 ГОДИНИ БРИКЕТНА 
ФАБРИКА“.

• паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО 
- изплащат се 70% от първите три работни дни от 
временната неработоспособност.

Наемане на 
безработни лица на 
зелени работни места

Целта на мярката е осигуряване на заетост на 
безработни лица (с непрекъснато поддържана регис-
трация не по-малко от 6 месеца), на разкрити „зелени 
работни места“ в икономически дейности, свързани 
с производство на стоки и предоставяне на услуги, 
подпомагащи опазването на околната среда. 

• трудово възнаграждение, в размер на 300 лв;

• допълнителни възнаграждения по минимални 
размери, установени в КТ;

• възнаграждения за основен платен годишен от-
пуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;

• ДОО, ДЗПО, НЗОК

• паричното възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО 
- изплащат се 70% от първите три работни дни от 
временната неработоспособност.

Периодът на субсидиране е до 6 месеца и не по-
вече от 8 месеца за длъжности изискващи трета про-
фесионална степен или степен висше образование.

Наемане на 
раннопенсионирани 
лица между 50 и 
64-годишна възраст

Целта на мярката е осигуряване на заетост на 
регистрирани в дирекция “Бюро по труда” лица от 
50- до 64-годишна възраст, придобили право на про-
фесионална пенсия за ранно пенсиониране за срок 
от 12 месеца.

Субсидията е непряка, защото е насочена към 
работодателя, който не внася вноските за ДОО, ДЗПО 
и НЗОК, както и възнаграждението за основен пла-
тен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от Кодекса 
на труда и възнаграждението по чл.40, ал. 5 от Ко-
декса за социално осигуряване, съгласно чл.6, ал.3 
от Кодекса за социално осигуряване. В допълнение 
обаче, тук наетото лице има възможност за обучение 
за придобиване на професионална квалификация в 
размер до 300 лв.
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Алтернативи на 
съществуващите 
работни места в сектор 
въглищна индустрия

Моносекторните микрорегиони, какъвто се 
явява и територията около комплексът от откри-
ти рудници и топлоелектрически централи около 
Маришкия басейн, са географски области силно за-
висими от един или няколко свързани помежду си 
икономически фактора. Когато в един регион голям 
дял от икономиката се заема главно от един голям 
и централизиран стопански отрасъл (в случая въ-
гледобив и енергетика), това е предпоставка за зна-
чителна зависимост на местната общност от него. 
Това, съчетано с основателен страх от страна на ра-
ботници и служители да поставят директно въпроси 
относно замърсяване; ефект на замърсяването вър-
ху човешкото здраве; икономическата зависимост и 
нуждата от подкрепа на алтернативите за развитие 
на местната икономика, моносекторното развитие 
нерядко се превръща от благословия в добрите дни 
на високо търсене на произвеждания продукт, в теж-
ко бреме, когато пазарът няма нужда от планираното 
производство.

По време на плановата икономика, в СССР, само 
в Русия около 45% от градовете са били моносектор-
ни (~460 града). Дори днес това е валидно за 150-160 
руски градове и включва около 11% от населението 
на Русия. Тези „моно сектори“ включват основно:

• извличане на нефт и газ;

• добив на въглища;

• производство на стомана и машиностроене.

С малко изключения, тези градове страдат от 
много икономически трудности и сериозна по ма-
щаб безработица. Като правило, тези градове изис-
кват големи държавни субсидии с единствената цел 
- поддържане на заетостта и социалния мир. В също-
то време не остават много средства за инвестиция в 

развитие на човешкия ресурс, нито за поддръжка на 
инфраструктурата. Моносекторните градове и реги-
они имат сходна съдба почти навсякъде по света – 
след десетилетия на разцвет те остават в незавидно 
положение на упадък и неясно бъдеще. 

През 50-те години на 20-ти век, исторически 
свързаният с автомобилостроенето, град Детроит в 
САЩ наброява почти 2 милиона жители. Автомати-
зацията на процесите в автомобилостроенето води 
до сериозно намаляване на нуждата от работна ръка 
през десетилетията след това и естествено намаля-
ване на населението на града с между 200 000 и 300 
000 души на десетилетие. Днес градът е с население 
е около 690 000 души и има цели обезлюдени кварта-
ли. От 60-те години до днес броя на хората работещи 
в предприятията свързани с автомобилостроенето е 
намалял с 87%.

В района на Маришкия басейн, мините и топло-
електрическите централи са най-големите работода-
тели и намаляването на пазарната нужда от въглища 
или електроенергия, би се отразило трайно негатив-
но на местната икономика, заетост и качество на жи-
вот в областта. Сходно е положението и в районите 
на малките въглищни мини - „Ораново“, „Бели брег“, 
„Станянци“, където малките мини се оказват осно-
вен работодател за малки общини.

От изключително важно значение за област 
Стара Загора ще е бъде стремежът към диверсифи-
циране на икономическите дейности, по начин, че 
да не доминира нито един икономически сектор от 
миналото.

Невъзможно е внезапното извеждане от експло-



19

АлтернАтиви зА въгледобивните региони в бългАрия

С първа копка на
7 май 1962 г., започва строежа на 
ТЕЦ Марица изток 2.

В момента ТЕЦ Марица изток 2 
изхвърля в атмосферата над 9 млн. 
тона въглероден диоксид на година, 
за да достави електроенергия на 
забързания потребител.

атация на ТЕЦ-ове и/или рудници, поради съпът-
стващите ги тежки социално-икономически трусове 
или риск от такива. Извеждането на ТЕЦ-ове и мини 
от експлоатация няма и не може да се случи в кратко-
срочен план. Период от около тридесет години обаче, 
е съвсем реалистичен и напълно достатъчен, за да се 
предвидят навреме ефективни мерки за преквали-
фикация на работниците и програми за разнообра-
зяване на икономическите дейности в зависимите 
от добив и изгаряне на въглища региони – а това е и 
единствената политическа посока, водеща до дълго-
срочна признателност.

Много от заетите през това време ще са дос-
тигнали пенсионна възраст и няма да имат нужда 
от преквалификация или включване в определени 
програми, същевременно ще запазят спокойствието 
и сигурността си. Намирането на икономическа ал-
тернатива и нови форми за заетост всъщност касае 
стратегиите за развитие на самите общини и Област 
Стара Загора, за да има шанс за предотвратяване на 
демографската катастрофа и предотвратима клима-
тична миграция.
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При прехода на стандартния бизнес към моделите 
на кръговата икономика, част от идеите ще ни се 
струват нестандартни, докато от други понятието 
ни за бизнес може да бъде предизвикано. Например 
външната изолация за стени не се произвежда, а от-
глежда от гъби; биодизелът от растения; технологи-
те са със значително по-бавно темпо, но са по-енер-
гонеинтензивни.

1. Рекултивация
Откритите мини представляват оголени рани в 

земната повърхност, които са нерядко с размери от 
десетки или стотици квадратни километри, тради-
ционо разработвани в продължение на десетки годи-
ни - Мини “Марица изток” например, са разположени 
на площ от 240 кв. км. Когато една мина преустанови 
дейността си, теренът се рекултивира:

• насипват се отново земни маси;

• подсигурява се липсата на течове на токсични 
химически вещества към подпочвените води и 
реките;

• залесява се отново с растителност.

Това са задачи, които понякога могат да се ока-
жат не по-малко предизвикателни от самото разра-
ботване на мината. Това са и дейности, които биха 
дали заетост на много хора, включително на работ-
ниците от мините след тяхното поетапно закриване.

Проблемът с управлението на старите хвостох-
ранилища пръснати из България и скритите веще-
ства в тях, предоставят добри възможности за ра-
бота именно на хора с опит в рудниците. Подценена 
ниша у нас е нискоенергийното, относително бавно 
биотехнологично обработване на иначе нерента-
билни рудни концентрати – също от компетенцията 
на специалистите по минно дело. При биолийчин-
га се ползват бактерии и гъби, които извличат ко-
балт, никел, магнезии, цинк и др., от сгуроотвали и 
хвостохранилища.

2. Развитие в
сектор ВЕИ

Потенциал на разитието на ВЕИ, дейности-
те за енергийна ефективност и рекултивацията за 
предлагане на работни места на хора от въглищната 
индустрия. 

Проучвания в САЩ сочат, че инвестициите във 
ВЕИ носят 40% повече работни места в сравнение със 
същата инвестиция във въглища. В същото време в 
България се дебатира, че въглищата са местен ре-
сурс, а вятърни турбини и соларни панели основно се 

Кръговата икономика 
съвсем естествено имитира 
природата, защото при нея 
отпадъците от един процес 
или продукт, са ресурси 
за производство на други 
продукти. Отпадък липсва.
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3. Топлинна енергия
По данни посочени в Партньорския договор за 

новия програмен период на ЕС 2014-2020 около 40% 
от сградите се отопляват с електроенергия при сре-
ден процент за Европа от 11%. Това е неоправдано 
разхищениe, когато става дума за енергия от въ-
глища. Трябва да се отбележи, че при изгарянето на 
въглищата в ТЕЦ, едва около 30% от произведената 
енергия се превръща в електроенергия, останалото 
излита през комина под формата на гореща пара. На 
следващия етап, почти половината от тази електро-
енергия се губи при преноса по далекопроводите, от 
мястото на производство до електроразпределител-
ната мрежа на крайния клиент, където да бъде прео-
бразувана в топлинна енергия за отопление. Послед-
ния етап се осъществява също с големи загуби, както 
се случва това при всяка смяна на енергоносителя.

Много от модерните форми на възобновяема 
енергия предлагат решение на именно този проблем 
– производство на топлинна енергия когато е нужна 
и където е нужна. Слънчевите колектори за битова 
гореща вода могат да осигуряват всичката необходи-
ма гореща вода за едно домакинство през минимум 
6 месеца в годината. Дори през по-студените месеци 
тази технология може да осигури ползи и да намали 
нуждата от доподгряване на вода. Предлагат се и тех-
нологии, които могат да покриват нуждите на индус-
триални предприятия. Инсталаторите са най-често 
малки местни фирми, в които биха могли да се прек-
валифицират и да работят освободени от въгледоби-
ва или конвенционалната енергетика лица.

Климатичната адаптация ще изисква техноло-
гии на терен, където са нужни, вместо сегашните, 
пренасящи ресурсите и продуктите на големи раз-
стояния. В този смисъл до 2030 г. общностните/об-
щинските проекти за отопление с воден топлинен 
буфер и сезонно съхраняване на топлината, ще бъ-
дат стандарт и у нас, а тези прости системи изискват 
специфични дейности като планиране на разкривка, 
обезопасяване и извършване на изкопни работи – 
все области от компетенция на инженерите и работ-
ниците от въгледобива. 

внасят от чужбина, като по този начин се подкрепят  
чужди икономики.

До голяма степен това е целенасочено наложен 
мит – в България има производство на фотоволтаи-
ци, на слънчеви панели за топла вода и отопление, 
и на котли за изгаряне на биомаса; произвеждат се 
изолационни материали и енергоспестяващи догра-
ми. Голяма дял от средствата от тези производства и 
дейности остават в българската икономика и създа-
ват повече работни места с потенциал и за по-равно-
мерното им разпределение из страната.

Технологиите за възобновяема енергия и енер-
гийна ефективност могат да се прилагат там, къде-
то са нужни - те са малки по размер, различни като 
концепция и техническо изпълнение. Тези техноло-
гии могат да осигурят заетост на различно квалифи-
кацирани работници – от монтажници до инженери. 
Дори в по-големите като мащаб технологии, каквито 
са вятърните турбини, България има потенциал да 
произвежда много от компонентите нужни за произ-
водството и поддръжката им.

Секторът на възобновяемите енергийни източ-
ници има потенциал за още 15 000 души в следващи-
те години, ако липсват административни бариери за 
това. Възможностите за разкриване на нови работни 
места в сферата на енергийната ефективност са дори 
по-големи.

Отглеждането на микроводорасли в 
оранжерии може да достави важни 
добавки към храната на отглежданите 
животни. Добавените водорасли 
във фуража значително увеличават 
преживяемостта на животните.

Снимка: Робърт Хенриксън, зелен 
предприемач.
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4. Енергийна 
ефективност

Енергийната ефективност е друга област, която 
обещава заетост – през 2005 г България приема на-
ционална програма за обновяване на многофамил-
ните жилищни сгради, която предвижда саниране 
на 680 000 жилища в панелни сгради до 2020 г. Целта 
е създаване на нови работни места в областта на ЕЕ и 
ВЕИ, които да компенсират съществуващите работ-
ни места в излизащите от експлоатация въглищни 
мощности. 

През 2015 г. стана ясно, че по програма „Нацио-
нална програма за енергийна ефективност на много-
фамилни жилищни сгради„ се предвиждат 1 млрд. 
лв, които ще бъдат осигурени от Българската банка 
за развитие.

За разлика от  България, Чехия приложи две 
схеми за финансиране на обновяване на сгради с на-
ционално и европейско финансиране и с използване 
на средствата от търговия с емисии, като в резултат 
бяха създадени около 26 000 работни места – при-
близително колкото целия сектор на въгледобив и 
целия сектор на производство на електроенергия в 
България.

На база на сравнителни анализи и експертни 
оценки с достатъчна точност може да се посочи, че 
заетите при изпълнение на дейностите от Първия 
национален план за действие по енергийна ефек-
тивност“ (ПНПДЕЕ) възлизат на не по-малко от 2 500 
служители и работници.  

От 2016 г. допустими кандидати по национал-
ната програма ще бъдат и всички многофамилни 
жилищни сгради, строени по индустриален способ, 
които сега не попадат в обхвата и.

5. Земеделие и 
аквакултури

Аквакултурите за отглеждане на водорасли, 
скариди и риба в естествени или изкуствени водоеми 
са възможност за коопериране на сфери на дейност 
на няколко съдружия. Отглеждането на определени 
видове риба, като представителите на древния вид 
Тилапия не изисква много сложна апаратура, храни-
телни смеси и претенциозни условия, което ги прави 
удобни за стартиране на малко производство.

Същевременно с цел представяне на палитрата 
от възможности, ето някои от очевидните:

• Аквакултури - микроводорасли/риба и водни  
растения и птици. Продуктите от такова ми-
кростопанство са масла, фуражни добавки, риба и 
пилешко месо, консерви и т.н., като отпадъци поч-
ти няма;

• Дървесни гъби - кладница, отглеждана в селско-
стопански отпадък, се оказва не само работещ 
пример на кръговата икономика, но и сравнително 
лесен за изпробване дори в домашна изба. Гъбата, 
(която не е и не може да стане отровна!) е вкусен из-
точник на протеин, а и се търгува дори без рекла-
ма. В допълнение, отпадъкът е готова протеинова 
добавка за фураж или компост.

• Отглеждане на водни растения за производство 
на биофуражни добавки – поради бурния си рас-
теж, растението заема повърхността на целия во-
доем. Растението е богато на протеини и сушено 
може да се ползва за добавка към фураж.

• Производство на дървесина. Отглеждането на 
дървета за дървесина се практикува в малки се-
мейни стопанства в много европейски страни. От-
глеждането на дървесни видове отнема различно 
време, но за всички, за които чакането е трудно, 
има варианти в бързорастящи видове като паулов-
нията, тополата или някои разпространени тук 
иглолистни видове. Нови технологии, като техно-
логията на втвърдяване на меката дървесина от 

Инсталиране на изолация, която 
не е произведена, а отгледана. 
Изолационните качества на напълно 
компостираия се гъбен мицел в 
смес със селскостопански отпадък, 
конкурират по качество ползваните 
материали в строителството.

Снимка: Ecovative Design.
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бързорастящи видове пък предлага екологичен на-
чин за подобряване на качеството на дървесината 
от тези дървета, а обработката на дървото по тези 
технологии може да предложи още едно звено на 
заетост по веригата от суровината до клиента;

Отглеждане на коноп. Копопът е използван 
широко в миналото, но през 20 век получава нео-
правдано лоша слава. Растението става все по-по-
пулярна култура за производство на технически 
влакна, хартия и химикали напоследък. То е една от 
алтернативите, предлагани в момента на регионите, 
които губят поминъка си от производството на тю-
тюн и спокойно мож да предложи алтернатива и за 
въгледобивните региони. Преработката на влакна-
та и извличането на полезни съставки изисква цяла 
прилежаща мини индустрия.

Нужна е подкрепа за възможности като перма-
културни плодни градини в рамките на зелените 
държавни и общински площи; приемане и развитие 
на градското градинарство; квартални кооперативи 
– целта на тези мерки не би била само намаляване 
на финансовото бреме, но и в значителна степен въз-
можност за независимост.

А защо не и създаването на местни „миньорски 
пазари“? Като логична последица от правилно про-
ведени общинска и държавна политики в областта на 
овластяването на ощетените работници от секторите 
на изкопаемите горива.

„Смятам, че днес България 
разполага с много, много 
възможности. За нещастие 
хората не си дават сметка за 
шанса, който имат. България 
е страна със земеделие и с 
голямо бъдеще. Ако българите 
само разберат за богатата 
гама възможности, с които 
разполагат, страната им ще 
има голямо бъдеще”,

проф. Гюнтер Паули пред  БНТ 
при първото си посещение в 
България.

Относително лесното отглеждане 
на рибата Тилапия, е причина 
количеството на отглежданата в 
малки водоеми риба на пазара от 
този вид, да е шест пъти повече от 
диво уловената.
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Последователност на 
прилаганите политики 
и прозрачност при 
вземане на решения

От изключителна важност за развитието на 
енергийния сектор е постепенното увеличаване на 
прозрачността на процесите, решенията и данни-
те свързани с работата и търговската дейсност на 
всички заинтересовани страни в него. Към момента, 
в някои сектори на икономиката свързани с добива 
на енергия, е трудно да се открият и да се извлекат 
данни и информация с аналитична цел. Смятаме 
това за съществен недостатък засягащ в голяма сте-
пен българската минна индустрия и енергетиката, 
като цяло. Този недостатък би могъл да се поправи 
в краткосрочен план, ако държавната власт има воля 
за работа в тази посока, което, към момента на пред-
ставянето на доклада, е под съмнение.

В допълнение към нуждата от повишаване на 
прозрачността на енергетиката, е важно да се под-
чертае, че наличието на съзнателни или несъзна-
телни, технически или съдържателни грешки в 
публичните доклади, свързани с енергетиката и въ-
гледобива, както и противоречивите данни постъп-
ващи от международни източници, не спомагат за 
повишаване на доверието в нито една от всички за-
интересовани страни, включително държавните ин-
ституции, свързани със сектора.

Екологично сдружение “За Земята” заведе дело 
срещу МОСВ след отказана информация по Закона за 
достъп до обществена информация, свързана с пре-
вишените емисии на серен диоксид, азотен окис и 
фини прахови частици в България. Организацията 
предприе това действие, след като входира искане в 
МОСВ да и бъдат предоставени официалното преду-
преждение от страна на Европейската комисия, как-
то и обявеният чрез медиите доклад, изготвен от Ми-
нистерството на околната среда и водите съвместно 
с Министерството на икономиката и енергетиката за 
намаляване на емисиите на вредни вещества от го-
лемите горивни инсталации.

Според чл. 3 от Закона за Енергетиката (ЗЕ), дър-
жавната политика в енергетиката се осъществява от 
Народното събрание и Министерския съвет. Остава 
неясно какви биха били дългосрочните последствия 
за страната; работещите в секторите въгледобив и 
енергетика; свързаните икономически сектори; и 
пряко и непряко гражданите на България, ако тези 
две институции имат противоречиви планове и 
действия по отношение на развитието на този стра-
тегически важен за икономиката и околната среда 
сектор. Нещо повече, противоречивите сигнали, по-
давани от Народното събрание и Министерски съвет, 
работни групи и политически образувания, не могат 
да доведат до нищо градивно, особено, когато реал-
ните промени се случват без широк обществен дебат 
– открито и единствено в обществен интерес.

Работни места и 
преквалификация на 
заетите в затихващи 
сектори

Преходът към „зелена икономика“ първона-
чално ще доведе до загуба на работни места в тра-
диционните промишлени производства, се казва в 
съобщение на Европейския икономически и социа-
лен комитет (ЕИСК). Тези загуби трябва да бъдат 
смекчени чрез социалното договаряне и работници-
те да бъдат подкрепени в своята пригодност за ра-
бота посредством преквалификация. Създаването 
на по-екологосъобразна икономика би могло да сти-
мулира търсенето на високо-, средно- и нискоквали-
фицирани работници, както Европейската комисия 
показа в документа „Зелен растеж“.

Към момента, работата на синдикатите не спо-
мага за повишаването на качеството на живот  и 
независимостта на заетите в сектори въгледобив и 
енергетика. През годините се забелява тенденция, 
синдикатите, иначе призвани да  отстояват права-
та на работниците във въглищната индустрия, да 
действат реактивно и основно, когато има непосред-
ствена заплаха от съкращения. Стъпка в положител-
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на посока за синдикатите би била трансформацията 
на модела им на работа от реактивен към проакти-
вен, като навреме вземат участие в търсенето и на-
мирането на решения за нови работни места на за-
етите във въгледобива и ТЕЦ работници.

Изключително важно за моносекторните градо-
ве и региони е да се стремят към диверсифициране 
на своите икономически дейности, така че да не раз-
читат само на едно производство или услуга за оси-
гуряване на поминъка си.

За съжаление през годините се установява, че 
дебат на тема преход отвъд изгарянето на въглища не 
се допуска лесно в общините, чиито поминък зависи 
от работата на ТЕЦ-овете или мините – Стара Загора, 
Раднево, Гълъбово, Димитровград. Запитванията за 
зали, където да се проведат дебати касаещи бъдеще-
то на въглищната индустрия към община Стара За-
гора, към Областната управа и дори към градската 
библиотека биват деликатно отхвърляни. 

Разпространените в медиите опити за полити-
чески натиск над големи групи хора в сектор въгле-
добив, невидимият отвън натиск и страх от само-
разправа или уволнение, както и управлението на 
изборни права, не биха могли да спомогнат за разре-
шаване на проблемите нито на мините и ТЕЦ-овете, 
нито на работещите в тях. Единствените, които биха 
могли да спечелят от това са собствениците на пред-
приятията, а тези които със сигурност ще загубят са 
семействата на миньорите, зависими от въгледобива.

Заетите в сектора имат право да научат пове-
че за живота и здравето на семействата си, както и 
за възможностите, които имат, когато техните ра-
ботни места бъдат съкратени. Тази трансформация 
на комуникацията трябва да се случи въпреки без-
действието или възможните пречки от страна на 
синдикатите, като сме убедени, че следвайки логи-
ката на защитата на обществения интерес, прекратя-
ването на феодалните рудименти и установяването 
на демократични ценности е работа и на общината, 
и на държавата.

Отлагането за неопределено време на решени-
ята, отнасящи се до преквалификация на заети лица 
във въгледобива, биха могли да струват по-скъпо 

прилагане на по-непопулярни мерки за по-къс пе-
риод от време в условия на неблагоприятна за взе-
мане на  решения социална среда. Това е бомба със 
закъснител.

Сравнително лесния добив на лигнитните за-
лежи в Маришкия въглищен басейн от десетилетия 
изграждат и поддържат в зависимост моносекторен 
микрорегион около Стара загора. В зависимост са по-
ставени миньорите, техните семейства, микроико-
номиката, като същевременно им се внушава безна-
деждност, която не подобрява общото им качество на 
живот.

Въгледобивът е сектор със затихващи функции. 
Колкото по-бързо заедно и организирано премислим 
всички възможни посоки на действие във връзка с 
предстоящата в рамките на 30 години повишаваща 
се безработица в сектора, толкова по-адекватно ще 
успеем да приложим добрите практики и модели, 
които съвремието ни предлага.

„Селищата със слабо 
разнообразие в секторите на 
икономиката и там, където 
голяма част от доходите 
на населението се получава 
от индустрия, зависима от 
климатичните промени (...), са 
най-уязвими към промените в 
климата.” 
 
Из „Климатични промени”, 
НИМХ-БАН 2010 г.,
под редакцията на проф. 
Веселин Александров
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