
 

  

(Преглед, идентифициране и сравнителен анализ на добри примери и практики от 
Европейският съюз попадащи в обхвата и в контекста на подготовката на процес за 

изработване на нова дългосрочна енергийна стратегия на България) 

 

I. ЕНЕРГЕТИКА 2020 СТРАТЕГИЯ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА, УСТОЙЧИВА И 
СИГУРНА ЕНЕРГЕТИКА 

1. КРАТЪК ПРЕГЛЕД 

Европейската енергийна стратегия Енергетика 2020 Стратегия за конкурентоспособна, 
устойчива и сигурна енергетика, очертаваща параметрите на разработване и прилагане на 
европейската енергийна политика във времевия хоризонт до 2020 г., се фокусира 
приоритетно върху следните направления: 
 
1.1. Постигане на енергийноефективна Европа 
Подобренията в областта на енергийната ефективност се очертават като една от основните 
цели за периода до 2020 г. и съставляват ключов фактор за постигането на дългосрочните 
цели в областта на климата и енергетиката. Законодателният пакет за 2020 г. установява 
три ключови цели:  
а) 20% съкращаване на емисиите на парникови газове (в сравнение с нивата от 1990);  
б) 20% дял на енергията от възобновяеми източници;  
в) 20% подобрения в енергийната ефективност. 
С оглед постигането на целта за 20% икономия на енергия, Стратегията на Европейския 
съюз (ЕС) Енергетика 2020 поставя акцент върху секторите с най-голям потенциал за 
подобряване на енергийната ефективност – съществуващия сграден фонд и транспорта. 
Препоръчва се разработването на мерки за ускоряване на модернизацията с използването 
на енергийноефективни продукти и технологии. В жилищния сектор се обръща внимание 
на проблема с разделянето на стимулите между собствениците и наемателите. По 
отношение на обществени сгради, се апелира за използването на всички съществуващи 
възможности, включително и тези, предлагани в рамките на регионалната политика на 
Съюза, с цел подобряване на енергийната ефективност и автономията на сградите.  

СТАНОВИЩЕ И ДОБРИ ПРИМЕРИ ОТ КОАЛИЦИЯ ЗА 
КЛИМАТА-БЪЛГАРИЯ, ОТНОСНО СТРАТЕГИЯ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЕНЕРГЕТИКА 2020 И НАЦИОНАЛНИ 
ПОЛИТИКИ И ЕНЕРГИЙНИ СТРАТЕГИИ В ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ 

 



 

В транспортния сектор предложенията адресират оползотворяване на значителния 
потенциал в областта на многомодалните решения, ефективните превозни средства, 
ефективното шофиране.   
Други действия по отношение постигането на целите за подобряване на енергийната 
ефективност включват: подпомагане конкурентоспособността на европейската 
промишленост чрез повишаване на енергийната ефективност; увеличаване ефективността 
на енергийните доставки; пълноценно прилагане на националните планове за действие в 
областта на енергийната ефективност с акцент върху измерими цели и индикатори за 
проследяване на напредъка при отчитане на изходните позиции и националните 
специфики.    
 
1.2. Изграждане на общоевропейски интегриран енергиен пазар 
Изграждането и гарантирането на интегриран, взаимосвързан и конкурентен единен пазар 
на електроенергията и природния газ в ЕС се определя като важна предпоставка за по-
устойчива енергетика, с по-надеждни и конкурентни цени за европейските потребители. 
Стратегията подчертава, че ограничаването на националните енергийни пазари до 
национален обхват ги прави силно концентрирани, с традиционни участници 
(компаниите), често ползващи се с монополно положение. Регулираните цени на 
енергията допълнително възпрепятстват конкуренцията.  
В тази връзка, предизвикателство представлява изграждането на подходяща 
инфраструктура в целия ЕС и осигуряването на мрежата за пренос на електроенергия и 
газ, без която единният енергиен пазар би бил немислим. Стратегията Енергетика 2020 
отбелязва необходимостта от продължаване на усилията за модернизиране на енергийната 
инфраструктура, в частност – в държавите-членки, присъединили се към Съюза след 2004 
г. (в това число – и България). 
В допълнение се отбелязва, че ЕС все още не разполага с необходимата мрежова 
структура, която да благоприятства в значителна степен разработването и 
експлоатирането на възобновяеми източници на енергия по начин, който ги прави 
конкурентоспособни на традиционните източници.     
Изграждането и функционирането на интегриран енергиен пазар предполага: създаване на 
план за европейската инфраструктура за 2020-2030 г.; оптимизиране на пазарните правила 
за изграждане на енергийна инфраструктура; обезпечаване на подходяща рамка за 
финансиране.  
 
1.3. Постигане на най-високо ниво на сигурност на енергийните доставки 
Наличието на сигурна енергия на достъпни цени е идентифицирано като важна 
предпоставка за конкурентоспособността на редица сектори на европейската икономика. 
Наличието на вътрешен пазар, който се основава на достатъчна инфраструктура за пренос 
и съхранение, е оптималната гаранция за сигурността на енергийните доставки. Съобразно 
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акцентите, изведени в Стратегията Енергетика 2020,  усилията следва да бъдат 
ориентирани към увеличаване на взаимните енергийни връзки между държавите-членки и 
създаването на конкурентна среда, което би допринесло за диверсификация на 
източниците на доставка особено в държави-членки, които зависят от един или няколко 
източници на доставка. Реализирането на този приоритет се свързва с трайно повишаване 
на сигурността и безопасността на доставките.  
    
1.4. Разширяване на водещата роля на Европа в енергийните технологии и 
нововъведения 
Извършването на технологичен енергиен преход е предпоставка за реализиране на 
дългосрочните амбиции на ЕС за периода до 2050 г., насочени към намаляване на 
емисиите на въглероден диоксид. Стратегията предвижда, в ускорен порядък, 
реализирането на развойни и демонстрационни проекти за основни технологии като: 
интелигентни електроенергийни мрежи, интелигентни градове, улавяне и съхраняване на 
въглерода, биогорива и др.    
 
1.5. Укрепване на външното измерение на енергийния пазар на ЕС 
Редица предизвикателства, пред които е изправен ЕС, като изменението на климата, 
достъпът до нефт и газ, технологичното развитие, енергийната ефективност, са общи за 
повечето страни и следва да се адресират в контекста на международното сътрудничество. 
По тези и други сходни въпроси ЕС трябва „да говори” с един глас пред трети страни, за 
да може общностните интереси да бъдат по-ясно изразявани и по-категорично и успешно 
отстоявани. Стратегията на Съюза Енергетика 2020 извежда принципа на действие на 
държавите-членки в полза на ЕС в двустранните отношения с ключови партньори и в 
глобални дискусии в областта на енергетиката.  
Външното измерение на енергийната политика на ЕС трябва да се развива в унисон с 
други външни дейности на Съюза (търговия, климат, биоразнообразие, развитие и др.), 
както и да се търси ефект на взаимно засилване между целите в областта на енергетиката и 
други политки и инструменти.  
 
2. ДОБРИ ПРАКТИКИ И УСПЕШНИ МОДЕЛИ НА ПОЛИТИКИ В ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ 
НА ЕС (по приоритетни направления на Стратегията Енергетика 2020) 

Изложението по-долу съдържа кратък преглед на политики в областта на първото от 
посочените в т. 1 от настоящия раздел I приоритетни направления, а именно –  
енергийната ефективност в държави-членки на Европейския съюз, с акцент върху 
идентифицирането на добри практики и успешни модели, потенциално относими при 
формулирането на съответни предложения и препоръки в процеса на изработване на нова 
енергийна стратегия на Република България: 
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2.1. Дания: Схема за задължения за енергийна ефективност 
Дания е въвела схема за задължения за енергийна ефективност, която обхваща всички 
сектори на енергетиката, както и всякакви действия, водещи до енергийни спестявания. 
Прилагането на политиката, установяваща схема за задължения, стартира през 2006 г., като 
текущата фаза обхваща периода от 2012 г. до 2020 г., с предвиден преглед и предоговаряне 
на всеки три години. Иновативният елемент се проявява в комбинирането на политиката с 
енергийни одити. Общата цел на представяната политика е насърчаване на рентабилни 
енергийни спестявания във всички сектори на икономиката, ориентирани към крайния 
потребител.  
 

Цели на политиката: Установените задължения за енергийна ефективност (ЕЕ) в 
Дания представляват едни от най-важните елементи на националния пакет от политически 
мерки в областта на ЕЕ. В допълнение към горепосочената цел, прилаганата схема е 
насочена към насърчаване на „най-добрите налични технологии” в секторите, където това 
е приложимо. Политиката е установена под формата на споразумение между 
електроразпределителните дружества и публичните власти (Датската Енергийна 
Агенция). Най-често прилаганите мерки включват съвети и субсидии, насочени към 
реализиране на енергийни спестявания в предприятията и домакинствата. Преди 
постигането на споразумението, са идентифицирани следните основни пречки за 
постигането на подобрения в енергийната ефективност:  

а) липса на знания и информация;  
б) икономически и финансови пречки;  
в) липса на интерес и мотивация за подобряване на енергийната ефективност.  

 

Тези пречки биват адресирани посредством успешното комбиниране на:  

а) информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността;  
б) целеви съвети и финансови стимули за клиентите на енергийните компании.       
 
 Разработване и прилагане на политиката: Задълженията се изпълняват под 
формата на доброволно споразумение, но са установени в правна рамка. Актуалната 
версия на задълженията за енергийна ефективност представлява Споразумението за 
енергийни спестявания от 13 ноември 2012 г. Датската Енергийна Агенция е отговорна за 
надзора на схемата за задължения в областта на ЕЕ, докато националният Енергиен 
регулатор извършва проверка на цените. Разработването на политиката, включително 
целите и общата рамка, се извършва от Правителството, след постигането на 
споразумение. Политиката се прилага от компаниите, попадащи в целевата група. За 
изпълнението на политиката не се предвижда предоставяне на директно финансиране. 
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Участващите компании имат право да финансират разходите си чрез мрежови тарифи за 
разпределение, а петролните компании включват разходите в конкурентните си цени.      

 Въздействия на  политиката: Настоящата система за мониторинг предвижда 
компаниите да представят ежегодни отчети за своите реални енергийни спестявания на 
търговските асоциации, които, след това, представят отчетите на Датската Енергийна 
Агенция. Самата Агенция провежда ежегодни проверки на място във всяка от участващите 
компании. Преди всеки следващ период по споразумението, се извършва последваща 
оценка от независим източник.    

 Научени уроци/поуки: Фактори за успех: Дания има традиции в енергийните 
одити и предоставянето на съвети на клиентите на електроразпределителните дружества от 
90-те години на ХХ-ти век. В този смисъл, прилагането на схемата за задължения за ЕЕ се 
базира на съществуващи методологии за изчисление на спестявания и стандартни образци 
за докладване. Комбинацията от установяване на задължителни цели за индустрията на 
значително по-ранен етап в сравнение с други страни и иновативният елемент на свободен 
избор на мерки и съответстващи методологии представляват основният фактор за успеха 
на схемата за задължения за енергийна ефективност. Има и няколко допълнителни 
фактори, допринасящи за успеха на политиката. Схемата за задължения за ЕЕ активира 
тези компании, които вече поддържат регулярен контакт със своите клиенти. Това води до 
много ниски общи разходи и висока степен на приемане сред населението. 
Административните разходи са също ниски, тъй като процедурите за документиране са 
сравнително опростени и асоциациите за всеки сектор съставят цялата необходима 
информация в обобщен вид.        

2.2. Холандия: „Енергиен скок” 
Холандия въвежда политиката на т.нар. „Енергиен скок” (Energiesprong), включваща 
изпълнението на демонстрационни проекти и информационни инструменти за инвеститори 
и потребители. Целевата група обхваща жилищния сектор – сгради и индустрия, а 
действията са насочени към енергийно ефективно саниране на сгради. Политиката 
стартира през 2010 г.; иновативният елемент е прилагането на мрежови подход. Целта е 
намаляване на консумацията на енергия в сградите чрез широкомащабно улесняване на 
почти нулево потребление на енергия.   
 
 Цели на политиката: Програмата „Енергиен скок” има за цел да допринесе 
съществено за условията, при които енергийният преход в Холандия може да бъде 
ефективно постигнат. Мисията на програмата е да способства за създаването на 
благоприятни пазарни условия за енергийно-неутрална застроена среда. За постигането на 
тази цел, изпълнителната агенция Platform31 стимулира и, когато е необходимо, 
организира иновативно въвеждане в експлоатация, улеснява развитието на веригите за 
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доставки и превръща бариерите във възможности и стимули. Това е необходимо, тъй като 
лидерите в тази област могат да се изправят пред демотивиращи бариери, включително 
регулаторни въпроси, финансови проблеми, липса на комуникация и ограничена оценка на 
енергийно-ефективни сгради. Подобни бариери често могат да бъдат преодолени 
посредством малки изменения в нормативни актове, други форми на сътрудничество или 
чрез получаване на достъп до подходящи знания и могат да бъдат превърнати в стимули за 
иновативни строителни концепции. В този смисъл, иновативната програма „Енергиен 
скок” гарантира: отвореност към сътрудничество, което не се реализира автоматично; 
готовност за изненади и неуспехи; отвореност към разнообразие; отвореност на граници. 
Чрез подкрепа на лидерите в това развитие и чрез споделяне на техния опит с други, 
програмата има за цел постигането на специфични дългосрочни цели за реализиране на 
неутрална към климата строителна среда. Тя улеснява създаването на рамката, в която 
може да бъде предоставена подкрепа, което води до по-добри пазарни условия и по този 
начин позволява на иновациите да се развиват по-лесно.   

Отправната точка на програмата е заложена в целите на правителството, заявени в 
Иновационния дневен ред за енергийно-неутрална урбанизирана среда. Количествената 
цел, определена при стартирането на програмата, предвижда реализирането на 5 000 
строителни обекти, от които 2 500 нови сгради и 2 500 реновирани сгради, с увеличаване 
на спестяванията от 45% до 80% намаляване на общото потребление на енергия. 
Амбициозната цел на програмата предвижда намаляването на енергийното потребление в 
застроената среда да се увеличи от 45% намаляване до пълна енергийна неутралност.       

Всички участници, сред които университети, участници на пазара (като доставчици на 
технологии, строителни компании, жилищни асоциации) и Правителството работят заедно, 
за да положат основите за постигане на прехода. Енергийният преход, към който е 
насочена програмата, не води само до намаляване на емисиите на въглероден диоксид, а 
има и по-широки ползи. Един ускорен и разширен подход към строителната среда създава 
по-голям потенциал за заетостта в строителния сектор, тъй като се разработват и доставят 
интелигентни, иновативни системи за ново строителство и реновиране с гарантирани 
енергийни характеристики. Това предоставя на холандската строителна индустрия шанс да 
се самовъзстановява и да се позиционира като международен лидер в бранша. За 
обитателите и операторите на сгради преходът означава трайна независимост от 
нестабилните цени на енергията. Така се обезпечават по-стабилни и по-ниски жилищни и 
оперативни разходи.  

 Разработване и прилагане на политиката: Програмата „Енергиен скок” се 
реализира от името на холандското Министерство на вътрешните работи и връзките с 
Кралството от Platform31. Изпълнението, стартирало през 2010г., е предвидено поне до 
края на 2015г., през което време ускорението в енергийния преход по отношение развитие 
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на пазара към енергийно-неутрална строителна среда би следвало да постигне съществен 
напредък. Предвид сравнително краткия срок на програмата, интервенциите за 
уеднаквяване на търсене, предлагане, регулиране и финансиране се изпълняват по такъв 
начин, че да постигнат своята цел в рамките на срока на действие на програмата или са 
гарантирани от съществуващите институции преди края на програмата. Като цяло, 
програмата осигурява подкрепа за процеса. В някои случаи, Министерството предоставя 
финансова подкрепа въз основа на препоръките на „Енергиен скок”. По време на 
изпълнение на програмата се осъществява постоянна координация с други програми, 
фокусирани върху устойчивостта в строителната среда.     

 Въздействия на политиката: По време на срока на действие на програмата се 
прилагат две програми за наблюдение от независима изследователска организация:  

1) Мониторинг на обхвата на целта, за наблюдение на развитието на пазара във връзка с 
целите на „Енергиен скок” и  

2) Мониторинг, който се фокусира върху ефективността и ефикасността на дейностите, 
извършвани в рамките на „Енергиен скок”.  

Тези програми за наблюдение са частично финансирани от Министерството на вътрешните 
работи. Platform31 е определила ключови показатели за оценка на програмата, включващи 
реализираните проекти и тяхното въздействие, подобряването на условията на пазара и 
създаването на икономическа активност. От публикуваните доклади за наблюдение се 
налага изводът, че обещаните характеристики са постигнати и жителите са удовлетворени. 
Качеството на строителството и прозрачността относно информацията и отговорностите са 
ключови за тази удовлетвореност. Намаляването на консумацията на енергия от уредите е 
важно за постигане на целите за енергийна неутралност.    

 Научени уроци/поуки: Фактори за успех: За един от успехите на програмата се 
счита сделката „Stroomversnelling”, която е фокусирана върху изграждането на 111 000 
къщи с нулево нетно потребление на енергия за периода до 2020 г. Сключването на сделки 
между контрагенти от страна на предлагането и от страна на търсенето (например 
строителни фирми и жилищни асоциации) доказва ефективността на експерименталната 
програма и отваря нови пазарни възможности. Освен участието на координираща 
организация, участието на местните власти се определя като ключово за успеха на 
програмата. Без пространство за експериментиране и откритост по отношение 
дискутирането на пречките, не би могло да се стигне до реализирането на сделки. Опитът с 
„Енергиен скок” се споделя и сред други страни в Европа (Великобритания, Франция).    
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II. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПРЕХОД В ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС: ДОБРИ 
ПРАКТИКИ  

 

1. СЪЩНОСТ 

Енергийният преход представлява пакет от политики и структурни промени, насочени към 
декарбонизиране на икономиката, които се реализират в рамките на продължителен и 
често – неправолинеен процес. Изложението по-долу представя опита на три държави-
членки на ЕС – Германия, Великобритания и Франция, които заемат лидерски позиции в 
разработването и прилагането на национални политики за улесняване на Енергийния 
преход. И трите страни установяват амбициозни цели и политики за намаляване на 
емисиите, увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници и подобряване на 
енергийната ефективност. В контекста на проведената в края на 2015г. Среща на върха в 
Париж за договаряне на Споразумение в областта на изменението на климата, опитът на 
трите държави показва, че Европа може да допринесе за глобалните усилия за справяне с 
изменението на климата посредством прилагането на политики за климата и енергетиката, 
които да послужат за пример на други страни и региони.  

Енергийният преход е продължителен процес, който изисква силна политическа 
подкрепа, не на последно място поради честия конфликт на интереси, който 
съпътства промяната в технологиите, социалните норми и институциите. 
Енергийният преход оказва допълнителен натиск върху сметките за електроенергия. 
Очаква се, в бъдеще, той да рефлектира в по-ниски цени, благодарение на 
повишеното развитие на енергията от възобновяеми източници, подобренията в 
енергийна ефективност и съпровождащите ги външни обстоятелства.  

В сферата на (електро)енергийния сектор промените, свързани с Енергийния преход, 
обхващат мащабни инвестиции в нисковъглеродни активи и инфраструктура, както и нови 
пазарни правила и регулаторни разпоредби за управляване на процеса. В исторически 
план, са извършени няколко енергийни преходи, включително преминаването от биомаса 
към въглища, което се случва по време на Индустриалната революция или преминаването 
от въглища към нефт, което се извършва през 19-ти век. Но отличителната характеристика 
на настоящия Енергиен преход се състои в това, че той обхваща комбинация от различни и 
– реализирани не само една по една – политически задвижвани промени. Така например, 
декарбонизацията в Европа би била малко вероятна без политическите ангажименти, 
залегнали в политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката, по същите причини, 
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по които Енергийният преход в Германия, Великобритания и Франция се задвижва главно 
от политически решения.  

2. ЕНЕРГИЙНИЯТ ПРЕХОД В ЕС: ПЪТ КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДЕН ЕНЕРГИЕН СЕКТОР 
В ЕВРОПА (Преглед на Енергийния преход в Германия, Великобритания и Франция) 

Германия, Великобритания и Франция заемат лидерските позиции в разработването и 
прилагането на национални политики за улесняване на Енергийния преход. И трите страни 
въвеждат амбициозни цели и политики за намаляване на емисиите на парникови газове и 
декарбонизиране на техните енергийни сектори.  

Германия, Великобритания и Франция притежават трите най-обширни електроенергийни 
сектори в Европа, като заедно представляват почти половината от общата електроенергия, 
която се произвежда и консумира в ЕС. Според последните статистически данни на 
Евростат, годишното нетно производство на електроенергия в Германия е най-високото в 
Европа, съставляващо 19,2% от общото електропроизводство в 28-те държави-членки на 
Съюза. Следват Франция (със 17,7%) и Великобритания (с 11%). Всъщност, тези три 
държави са единствените членки на ЕС с двуцифрен дял. Нещо повече, тяхната значимост 
се разпростира отвъд цифрите: тъй като тези страни са тясно свързани с други европейски 
държави – особено в случая на Германия и Франция – и това, което се случва в тях, се 
отразява и на съседните държави.  

2.1. Преглед на целите и политиките 
Германия е своеобразен предшественик на Енергийния преход в Европа. Въпреки че 
наименованието на Енергийния преход в страната – Energiewende е официално въведено 
през 2011г., то се използва още от началото на 80-те години на ХХ-ти век, когато се 
поставя началото на дебата за политиките в областта на климата и енергетиката. 
Дискусиите относно Енергийния преход и към настоящия момент все още заемат видно 
място в политическия дневен ред на Германия.  
Ранните дебати за ролята на ядрената енергетика, заедно с търсенето на алтернативи, 
изместват фокуса върху необходимостта от инвестиции в енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници. Първата цел за намаляване на емисиите на 
въглероден диоксид датира от 1990г., когато немското Правителство се ангажира да 
намали емисиите с 25% за периода до 2005г. в сравнение с нивата от 1987г. Впоследствие 
тази цел бива неколкократно завишавана. Настоящата цел е за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 40% до 2020г., с 50% до 2030г. и с 80-95% до 2050г., в сравнение с 
нивата от 1990г.  

Важен е и фактът, че тези амбициозни цели за намаляване на емисиите са 
придружени от пакет от политики – сред които особено значими са решението за 
поетапно спиране на дейността на ядрените централи, системата за преференциални 
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тарифи, която да позволи мащабно развитие на възобновяемите енергийни 
източници и обсъжданият климатичен данък, който евентуално ще доведе до 
поетапно спиране на дейността на остарелите въглищни централи. Тези мерки се 
обвързват с пакет от цели относно възобновяемите енергийни източници и 
специфични за сектора подобрения на енергийната ефективност.  

Във Великобритания за пръв път през 1990г. изрично се установява цел за намаляване на 
емисиите на въглероден диоксид, като поетият ангажимент е емисиите да бъдат намалени 
до нивата от 1990г. за периода до 2005г. Правителството, също така, въвежда данък 
изкопаеми горива върху производството на електроенергия от изкопаеми горива, с цел 
набиране на средства за извеждане от експлоатация на ядрени централи. То въвежда и 
задължение за ограничаване на изкопаемите горива за доставчиците на електроенергия, от 
които се изисква да изкупуват определени количества електроенергия от ядрени и 
възобновяеми източници на най-висока цена. Интерес представлява фактът, че част от тези 
средства биват използвани за набавяне на електроенергия от възобновяеми източници 
посредством провеждането на конкурентни търгове, което води до сериозен спад в цената 
на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).  

Впоследствие, политиките в областта на климата и енергетиката еволюират значително, с 
поставянето на по-високи цели и промени в политиките, които улесняват постигането на 
тези цели. Великобритания поема ангажименти в поредица от петгодишни бюджети за 
въглеродния диоксид, ориентирани към постигането на нейната цел за периода до 2050г., а 
именно намаляване на емисиите с поне 80% в сравнение с нивата от 1990г. Понастоящем 
страната е във втория бюджетен период за въглерода (2013 – 2017г.), в рамките на който 
емисиите следва да бъдат намалени с 29%. През миналата година Правителството на 
Великобритания оповести, че страната е постигнала междинната си цел за възобновяема 
енергия за 2013/2014г., в съответствие с междинните цели, установени с Директивата на 
ЕС за възобновяеми енергийни източници.  

Важно е да се отбележи, че тези екологични цели на Великобритания са съпътствани 
от дълбока реформа в енергийния пазар на страната (известна като Реформа на 
пазара на електроенергия). Актуалната политика обхваща четири основни 
компонента:  

а) долна граница на цената на въглерода, за да се избегнат изключително ниските 
цени;  
б) договори за различията, които да стимулират широкото използване на 
нисковъглеродни източници;  
в) пазарен капацитет, който да отговори на опасенията за сигурността на доставките; 
и  
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г) стандарт за емисиите, който да ограничава емисиите от нови електроцентрали.  
 
Във Франция, до 2012 г. няма стартирал широкообхватен дебат за Енергийния преход като 
цяло, въпреки наличието на предходни инициативи по конкретни въпроси, като например 
тези, провокирани от директивите на ЕС (основно пакета от 2008г.), процесът Grenelle, 
стартирал през 2007г. и др. Една от причините за това забавяне, в сравнение с развитието 
на процесите в Германия и Великобритания, е вероятно фактът, че френският 
електроенергиен сектор вече се характеризира с едни от най-ниските нива на емисии на 
въглероден диоксид. Но намаляването на емисиите в други икономически сектори 
изостава и съществува широк диапазон за намаляване на потреблението на енергия 
посредством подобрения в енергийната ефективност.  

През м. юли 2015г. френският Парламент одобри окончателно Закона за енергийния преход 
за зелен растеж, съдържащ дългосрочна перспектива за постигане на амбициозни цели за 
намаляване на емисиите, възобновяеми енергийни източници и енергийни спестявания 
съответно за периодите до 2020г., 2030г. и 2050г. Предвижда се до 2050г. нивата на 
емисиите да бъдат със 75% по-ниски в сравнение с нивата от 1990г. и потреблението на 
енергия да бъде намалено наполовина в сравнение с 2012г. До 2030г. делът на 
възобновяемите енергийни източници следва да достигне 32% като дял от крайното 
потребление на енергия и 40% като дял от общата произведена електроенергия. Тези мерки 
се съчетават с ангажимент за поетапно намаляване на относителната тежест на 
производството на ядрена енергия от настоящите 75% до 50% за периода до 2025г. 
Интересен факт е въвеждането, от страна на Франция, на изрична цел за потреблението на 
енергия от изкопаеми горива за периода до 2030 г., което трябва да бъде намалено с 30% 
под нивата от 2012г. Следвайки примера на Великобритания, Франция също ще 
изпълнява национална нисковъглеродна стратегия посредством ограничаване на 
въглеродните бюджети за различни сектори.  

С цел постигането на тези цели, Франция въвежда инструменти за подпомагане на 
възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Въведена е система за 
преференциални тарифи за възобновяеми технологии и планът е поетапно придвижване 
към система за конкурентни търгове. Що се отнася до енергийната ефективност, 
Правителството въведе обширна програма за реновиране на 400 000 сгради годишно за 
периода от 2013г. до 202 г., както и реновирането на 800 000 социални домове до 2020г. 
През 2006г. Франция въведе и система за бели сертификати за енергийна ефективност. 
Енергийните спестявания, постигнати за периода 2006-2014г. надхвърлят целите. 

2.2. Научени уроци от Енергийния преход в Германия, Великобритания и Франция 
Очертаването на основните уроци, които могат да бъдат изведени от опита на Германия, 
Великобритания и Франция, позволява да бъдат маркирани някои препоръки за политики, 
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насочени към улесняване постигането на Енергийния преход при реализиране на най-
малко разходи. Научените уроци от опита на трите страни могат да бъдат групирани, 
както следва: 
 
 Енергийният преход е продължителен процес, който изисква силна 

политическа подкрепа. Страните, заели лидерски позиции при 
осъществяването на реформите, понасят по-високи разходи, но също така, 
изпитват предимствата на първите инициатори; 

 Европейската политика в областта на климата и енергетиката укрепва 
националните политики на държавите-членки на Съюза, но в определени 
области е необходим още по-голям прогрес, включително ценообразуването на 
емисиите на въглероден диоксид и пазарната интеграция; 

 Европейската схема за търговия с емисии дава недостатъчен сигнал за цената 
на въглерода. Страните следва да укрепят тази схема чрез добавяне на 
допълнителни механизми. Политиките за ценообразуване на емисиите на 
въглероден диоксид на национално ниво представляват потенциално 
предизвикателство за държавите-членки на ЕС; 

 Възобновяемите енергийни източници изпълняват значителна роля в 
Енергийния преход. Тяхната цена бележи спад, който надхвърля очакванията; 

 Успехът на ранното разпространение на възобновяемите източници се 
основава на технологично специфични преференциални тарифи. Но системата 
за преференциални тарифи, като цяло, не успява да пригоди тарифите в 
съответствие с намаляването на разходите, както и да осъществява ефективен 
контрол върху инвестициите в областта на възобновяемата енергия; 

 Важна е ролята на научно-изследователската и развойна дейност в технологии 
с ниска стойност. Политиките в областта на климата, както и повишаването 
на публичните разходи, са двигатели за развитието на научно-изследователска 
и развойна дейност и намаляване на разходите; 

 Усилията за насърчаване на енергийната ефективност са недостатъчни. 
Налице са смесени доказателства относно потенциала на някои от тези 
политики за намаляване на потреблението на енергия. 
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2.3. Политически препоръки: придвижване към нисковъглероден енергиен сектор 
Могат да бъдат отбелязани следните политически препоръки, които улесняват 
осъществяването на Енергийния преход при най-ниски разходи: 
 
 Националните правителства следва да се ангажират с подкрепа на Енергийния 

преход без каквото и да е по-нататъшно забавяне; 

 Следва да се постави акцент върху укрепване на сътрудничеството между 
страните. В този смисъл, трябва да бъдат насърчавани пазарната интеграция и 
сближаването на политиките на страните; 

 Енергийният преход следва да бъде достъпен. При разработването и 
прилагането на политики централна роля трябва да заемат въпросите, 
свързани с разпределението (между потребителските групи, както и между 
дружествата и потребителите); 

 Ценообразуването на въглерода следва да бъде укрепено, тъй като то е 
решаващо за Енергийния преход. Но това може да се окаже недостатъчно, 
особено в средносрочна и дългосрочна перспектива; 

 Източниците на възобновяема енергия трябва да играят решаваща роля, 
както поради екологични, така и по икономически съображения; 

 По отношение на големите инсталации за възобновяема енергия, следва да се 
реализира промяна към провеждането на търгове за дългосрочни договори. За 
малките инсталации следва да се запази системата за преференциални тарифи. 
Възобновяемите източници не трябва да се приемат като отговорни за 
балансирането и търгуването на електроенергията, произвеждана от тях; 

 Търговете за сключването на дългосрочни договори трябва да се използват за 
насърчаването на инвестиции в резервен капацитет и гъвкавост на 
електроцентралите; 

 Трябва да се насърчават научно-изследователските и развойни дейности. В 
процеса на разработване на политики внимателно трябва да се оценява 
влиянието на регулаторните политики върху пазарната структура и стимулите 
за иновации; 

 Регулаторната стабилност е от изключително значение за доверието от страна 
на инвеститорите. Това не е в противоречие с необходимостта от правила, 
които да търпят развитие и изменение по време на преходния период, ако тези 
промени бъдат ясно дефинирани и предварително оповестявани. 
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III. ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА: 
ПЕРСПЕКТИВИ НА ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ В КОНТЕКСТА НА РАМКАТА НА ЕС 

Моделирането на енергийни стратегии може да бъде представено от перспективата на 
широкомащабен сравнителен модел, който илюстрира различни технологични подходи и 
пътища за съкращаване на емисиите на парникови газове в ЕС с 80% за периода до 2050г. 
В изложението по-долу, анализът се фокусира върху избрани държави (Франция, 
Германия, Италия, Швеция и Великобритания), като се прави кратък преглед на целите и 
дискусиите в областта на климата и енергетиката. На следващо място, се прави сравнение 
на краткосрочните проекции на Националните планове за действие за енергията от 
възобновяеми източници (НПДЕВИ) и дългосрочния процес на трансформация в 
енергийния сектор, очертан в Енергийната пътна карта за периода до 2050г. на 
Европейската комисия. Представените сценарии предлагат в бъдеще многообразието от 
различни национални енергийни миксове да продължат да отразяват различните бази и 
предпочитания на източници в отделните държави-членки. С цел трансформирането на 
енергийните сектори да бъде извършено по разходо-ефективен начин, важно е да се 
подобри координацията между политиките в отделните държави-членки и тези, които се 
разработват и приемат на ниво ЕС. 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

ЕС установява амбициозна цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 80-95% за 
периода до 2050г. в сравнение с нивата от 1990г. Тази дългосрочна цел за смекчаване на 
изменението на климата е подкрепена от три средносрочни цели, определени за 
изпълнение в периода до 2020г., известни като Целите 20-20-20: намаляване на емисиите 
на парникови газове с 20%, увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в 
крайното енергийно потребление с 20% и подобряване на енергийната ефективност с 20%. 
Въпреки че Целите 20-20-20 са формулирани на ниво ЕС като цяло, реалните политики, 
необходими за постигането на тези цели, трябва да бъдат изпълнявани на ниво държави-
членки. В изпълнение на Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници, 
държавите-членки трябва да докладват своите национални стратегии за развитие на 
възобновяемите енергийни източници в НПДЕВИ.  

През 2011г. Европейската комисия стартира дебат за дългосрочната стратегия за 
смекчаване на изменението на климата, чрез оповестяването на три документа с характер 
на пътни карти: за ниско-въглеродна икономика, за транспорта и Енергийна пътна карта 
за периода до 2050 г. за трансформиране на енергийната система. Въпреки че 
Европейската комисия разглежда Енергийната пътна карта 2050 като „база за 
разработването на дългосрочна Европейска рамка”, аспектите, свързани с енергийните 
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стратегии остават в обхвата на националните отговорности на държавите-членки. 
Съгласно разпоредбата на чл. 194 от Договора за функционирането на ЕС, всички 
мерки, необходими за опазване и подобряване на околната среда няма да засягат 
правото на държавите-членки да определят условията за използване на техните 
енергийни източници, техния избор между различните енергийни източници и 
общата структура на енергийните им доставки. Така определянето на националния 
енергиен микс остава под суверенитета на държавите-членки. При все това, отделните 
национални предпочитания и политики играят важна роля за формулирането на 
националните стратегии, които заедно определят успеха на Европейската дългосрочна 
стратегия за смекчаване на последиците от изменението на климата. 

Съществуват редица изследвания, които анализират трансформацията на енергийната 
система в Европа като съвкупност от 28-те енергийни миксове на държавите-членки на 
Съюза, но те не акцентират върху взаимовръзките между националните стратегии и 
тези на ниво ЕС. Когато се касае за транслиране на технологичните подходи, определени 
на ниво ЕС, в политически мерки за изпълнение, от изключителна важност е правилното 
разбиране на изискванията, които Европейският енергиен преход поставя на национално 
ниво на отделните държави-членки на Съюза.  

2. НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГИЙНИ МИКСОВЕ, ПОЛИТКИ И ПЪТНИ КАРТИ 

Анализът на националните политики на избраните държави (Франция, Германия, Италия, 
Швеция и Великобритания) се базира на енергийния микс към 2010г.  

2.1. Франция 
Във Франция енергийният закон от 2005г. установява цели за:  
а) намаляване на емисиите на парникови газове с 40-45% за периода до 2030г. и със 75% - 
до 2050г.,  
б) дял на енергията от възобновяеми източници 23% за периода до 2020г. в съответствие с 
ангажимента на страната по Целите 20-20-20 и  
в) енергийна ефективност. В края на м. ноември 2012г. френският министър на околната 
среда инициира стартирането на обществен дебат по предложенията, направени от 
Правителството, във връзка с постигането на Европейските Цели 20-20-20 и обещанието, 
поето от френския Президент за съкращаване на ядрената енергетика от 77% през 2011г. 
до 50% от енергийния микс на страната за периода до 2025г. 
Франция разполага със значителен потенциал за развитие на възобновяемите енергийни 
източници, особено на наземните вятърни инсталации. Относително висок е потенциалът и 
за производството на соларна енергия в южната част на страната. Френското 
правителството е отхвърлило седем заявления за разработване на находища на шистов газ, 
като министърът на околната среда оповести, че Правителството не е „затворило вратата” 

15 

 



 

пред всякакви дискусии относно потенциалното проучване на находища на шистов газ, но 
хидравличният фракинг е забранен по екологични съображения.  

2.2. Германия 
В своята Енергийна концепция от 2010г. Правителството на Германия оповести пакет от 
цели в областта на енергетиката и климата както в средносрочен план, така и в 
дългосрочен план – за целевата 2050г. Целите за намаляване на емисиите на парникови 
газове с 80-95% до 2050г., в сравнение с нивата от 1990г., с междинни цели за 40% - до 
2020 г., 55% - до 2030г. и 70% - до 2040г., нямат обвързващ характер, но декларират 
намеренията на Правителството и служат като отправна точка. Няколко проведени 
изследвания служат като основа за формулирането на дългосрочна стратегия. Енергийните 
сценарии за Енергийна концепция на федералното Правителство от 2010г. са важна 
отправна точка.  
Немското Правителство взе решение за преустановяване на производството на енергия от 
ядрени централи, което да бъде реализирано до 2022г. Това решение беше първоначално 
договорено през 2000г. и препотвърдено през 2011г. след ядрената авария във Фукушима. 
Паралелно с поетапното преустановяване на дейността на ядрените електроцентрали, 
Германия планира съществено развитие на възобновяемите енергийни източници. В тази 
връзка е важно да се отбележи, че целите на страната за намаляване на емисиите на 
въглероден диоксид не са с обвързващ характер, за разлика от целите относно 
възобновяемите източници на енергия. Германия е установила изключително амбициозна 
цел за достигане на минимален дял от 80% на енергията от възобновяеми източници в 
електроенергийния микс на страната за периода до 2050г., която цел е закрепена в Закона 
за енергията от възобновяеми източници. Действително, в последните години се 
наблюдава изключителна динамика в развитието на ВЕИ сектора, като делът на енергията 
от възобновяеми източници почти се е утроил за периода от 2002г. (8%) до 2012г. (23%).  

Въпреки преустановяването на дейността на ядрените централи, Германия остава силен 
износител на електроенергия, като износът е насочен предимно към Холандия и измества 
холандските газови електроцентрали, които са изправени пред проблем с намаляваща 
конкурентоспособност в общия европейски енергиен пазар. Тази тенденция акцентира 
върху факта, че едностранни национални дейности в либерализирания Общностен пазар на 
енергия биха могли да имат експлицитно въздействие и върху съседни страни. 

2.3. Италия 
През м. март 2013г. Министерството на икономическото развитие оповести финалната 
версия на Националната енергийна стратегия до 2020г. (Strategia Energetica Nazionale), 
след провеждане на консултации с институции, икономически и социални партньори по 
съдържанието на първия проект на Енергийната стратегия, изготвен през м. октомври 
2012г. Доставките на електроенергия се очаква да бъдат осигурени, както следва: 35-40% 
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от газ, 35-38% от възобновяеми енергийни източници, 15-16% от въглища, 7-10% от внос, 
1% от нефт и 2% от други източници. Това предполага електроенергийният микс на 
страната да продължи да разчита на комбинацията от природен газ и ВЕИ, макар че 
фокусът частично се измества от газ към ВЕИ.  
Новата цел за делът на енергията от възобновяеми източници в електроенергийното 
производство, възлизащ на 35-38% е значително над процента, отразен в отчета по 
НПДЕВИ (26%). Същевременно, ядрената енергетика е отхвърлена като вариант за 
енергийното бъдеще на Италия. В действителност, Правителството е планирало 
възобновяване на използването на ядрената технология, която е била отхвърлена в края на 
80-те години на ХХ-ти век, в резултат на референдум, проведен след аварията в Чернобил. 
Предвиждало се е ядрената енергетика да осигурява около 25% от производството на 
електроенергия в страната, което да бъде постигнато в рамките на период от около 20 
години. Но след ядрената авария във Фукушима, се провежда нов референдум и предвид 
категоричното обществено отхвърляне на тази опция всички планове за нови ядрени 
електроцентрали биват изоставени. В резултат на тези обществени нагласи, ядрената 
енергетика няма да се развива в страната в краткосрочен или средносрочен план. 

2.4. Швеция 
Швеция има дългосрочна визия за декарбонизация на националната икономика до 2050г. 
Но тази визия включва поглътители и международна търговия на въглеродни кредити. 
Предизвикателство за страната представлява визията на Правителството за постигане на 
независимост на автомобилния транспорт от изкопаеми горива за периода до 2030г. Друго 
предизвикателство е процесът на декарбонизация на енергийно-интензивните 
индустриални сектори в страната.  
Понастоящем Швеция има разнообразен енергиен микс, с висок дял на първичната енергия 
от неизкопаеми източници, произведена от водни електроцентрали, централи на биомаса и 
ядрени централи; почти 100% от електропроизводството е от неизкопаеми източници, 
благодарение на високия дял на водните електроцентрали, както и на ядрените централи. 
Биомасата е основен възобновяем източник на енергия в Швеция. Тя се използва, също 
така, за комбинирано топло- и електропроизводство.  

Шведският Парламент прие национална обща цел за енергия от възобновяеми източници с 
1 процентен пункт над целта, установена в НПДЕВИ. Това означава, че делът на енергията 
от възобновяеми източници в общото енергийно потребление на страната се очаква да 
достигне 50,2% до 2020г. За електроенергийния сектор, съгласно НПДЕВИ, федералното 
Правителство оценява, че за периода до 2020г. делът на възобновяемата енергия ще 
достигне 62,8%.  

Декарбонизацията на индустриалния сектор на Швеция би изисквала прилагането на 
технологии за улавяне и съхранение на въглерод, което ще бъде предизвикателство, тъй 
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като страната не разполага с подходящи места за съхранение и това означава, че уловеният 
въглероден диоксид трябва да бъде транспортиран до Северно море или до някое друго 
място за съхранение. От друга страна, редица научни изследвания, проведени през 
последните години, показват, че Швеция има добър потенциал за прилагане на 
биотехнологии за улавяне и съхранение на въглерод.  

2.5. Великобритания 
Великобритания си е поставила правно-обвързваща дългосрочна цел за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 80% до 2050г. Тази цел е закрепена в Закона за изменение 
на климата от 2008г. и преходът към нея се управлява чрез петгодишни въглеродни 
бюджети, които помагат за намаляване на несигурността при планирането за потенциални 
инвеститори. Последната оценка е фокусирана върху периода 2023 – 2027г. В страната 
няма действащи политики, които биха предполагали изключване на някоя конкретна 
технологична опция и в бъдеще се очаква за постигането на целта да допринасят различни 
технологии.  
Въведени са редица национални политически инструменти за намаляване на емисиите на 
парникови газове и увеличаване на приноса за разработването и прилагането на 
нисковъглеродни опции. Възобновяемите източници на електропроизводство са пряко 
подпомагани посредством схема за зелени сертификати, насочена към големи съоръжения 
и схема за преференциални тарифи за възобновяемите централи с капацитет под 5 MW. 
Предлаганата реформа на пазара на електроенергия би въвела и нови мерки, като напр. 
стандарт за емисии. От 01.04.2013г. е въведена долна граница за цената на въглерода, 
която по същество представлява данък върху изкопаемите горива, използвани за 
производство на електроенергия. Прилагат се и редица инструменти, насочени към 
намаляване на емисиите в други сектори (напр. данък изменение на климата, задължение 
за намаляване на въглерода и др.). 

От гледна точка на технологиите, Великобритания може да подкрепя широк обхват от 
опции, тъй като тя разполага с налични опции за съхранение, приложими в процеса на 
улавяне и съхранение на въглерод, има добри ресурси за развитие на вятърна енергия, а 
освен това подкрепя изграждането на нови ядрени централи. По отношение на улавянето и 
съхранението на въглерод, Департаментът по енергетика и изменение на климата оповести 
през 2012г. пътна карта, която установява като цел търговското разпространение на 
улавянето и съхранението на въглерод във Великобритания през 20-те години на ХХI-ви 
век.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ 

С цел да се постигне амбициозното ниво на смекчаване на изменението на климата в ЕС, 
предвид наличното разнообразие от политически мерки и инструменти, от изключителна 
важност е подобряването на съгласуваността между политиките на ниво ЕС и тези в 
отделните държави-членки. Тази съгласуваност би могла да предполага преглед на схемата 
на ЕС за търговия с емисии и националните схеми за субсидии в областта на ВЕИ, 
ориентирани към намаляване на разходите за смекчаването под актуалните нива.   

 

За контакти и допълнителна информация:  

Георги Стефанов, Мениджър „Климатични промени и Зелена икономика“ WWF България        
GSM: + 359 889 517 976, ел.поща: gstefanov@wwfdcp.bg 

Петко Ковачев, Изпълнителен директор „Институт за зелена политика“, GSM +359 88 842 0453, 
ел.поща: gpibulgaria@gmail.com  

Мира Брегова, Юрист, GSM+359 088 883 7743, ел.поща: bregova@yahoo.com  
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Приложение 1 

Допълнителна информация за Коалиция за климата   

Коалиция за климата - България, обединява над 30 юридически лица от неправителствения сектор, 
браншови организации, медии, както и повече от 20 експерти основно от научните и 
университетските среди: http://climatebg.org/about/members/. 

 

Към “Коалиция за климата - България” вече се присъединиха организациите: 

Блулинк Информационна мрежа,  Екологично сдружение „За Земята“, Информационен и учебен 
център по екология, Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права”, Сдружение 
„Агролинк“, Сдружение „Природа назаем“, Фондация "Деметра", WWF Световен фонд за дивата 
природа – България,  Приятели на земята – България, Регионален екологичен център - София, 
Институт за Зелена Политика, Народно читалище „Бъдеще сега”, Сдружение „Велоеволюция“,  
„Млади зелени“, Фондация „Оранжева луна”, Университетски клуб UNECO, Списание 8, Горичка: 
зеленият сайт, Червената къща - Център за култура и дебат, Фондация „Европейски екологичен 
фестивал”, Greenpeace-България, представители на академични среди, бизнеса, Институт за 
нулево енергийни сгради, Българска соларна асоциация, Българска фотоволтаична асоциация,  и 
др. 

Коалиция за климата – България се подпомага с проект "Повишаване 
ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез 
увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. 
Влияние и въздействие на местните и национални политики", финансиран 
в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. 
www.ngogrants.bg  и изпълняван от WWF. Този документ е създаден с 
финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени 
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от WWF и Коалиция за климата и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство.  
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