
 

ЕНЕРГЕТИКА 
Позиции на „Демократична България“  

Основни проблеми в сектора 

 
България е страната с енергийно най-интензивната  икономика (нива 4,3 пъти над средните за 
ЕС) и енергийна бедност, обхващаща над ⅓ от българското население.  

Българската енергетика е силно зависима от изкопаеми и вносни горива, с висока 
концентрация и държавен монополизъм в този сектор, характеризиращ се с много висок дял 
на дълга. Липсата на диверсификация на енергийните доставки и лошата правна и 
институционална рамка, управлявана с поръчкови назначения, допълнително утежнява 
ситуацията в сектора. 

Постигане на разбирателство относно дългосрочните приоритети в областта на енергетиката и 
обвързването им в национална енергийна стратегия, която да бъде одобрена от основните 
политически партии в страната. Необходимо е да се осигури съответствието й с целите в ЕС: тя 
трябва да бъде част от процеса по управление на Енергийния съюз, за да бъде обвързващо 
изпълнението и от следващи правителства. 

 
Високите разходи на българските семейства за енергийни услуги спрямо доходите им водят до 
използването на неефективни и замърсяващи въздуха системи на отопление, ниски нива на 
комфорт в дома и лошо качество на живот. 

Индустриалният и бизнес секторът са притиснати от постоянно и непрогнозируемо 
увеличаващи се разходи за енергия и не могат да се съсредоточат върху създаването на 
добавена стойност, повишаването на конкурентостта по качество и количество на 
произведеното или на предлаганите услуги.  

Корупция и зависимости в енергетиката. България няма ясна визия за енергийния си сектор, 
съответно не са налични стратегически и оперативни документи, които да създават 
необходимите предпоставки за икономическо развитие, както и увеличаване на 
благосъстоянието на българските домакинства. ДБ иска публично оповестяване на всички 
стратегии и планове, както и международните споразумения подписани от представители на 
държавата. Очакваме първия положителен пример да бъде „намирането“ на изгубената пътна 
карта за развитие на газопреносната мрежа.   

ДБ настоява за модернизация на електрическите и топлопреносните мрежи, включително чрез 
дигитализацията на енергийния сектор и разнообразяването на енергийните услуги. 
Настояваме за премахване на административните пречки за децентрализация на 
производството на електроенергия и въвеждане на повече устойчиви ВЕИ мощности, 
дигитализация на управлението на енергийните услуги, изграждането на „умни мрежи” и 
изпълнението на широкомащабни мерки за енергийната ефективност. Необходимо е да се 
направи и цялостен анализ на икономическите и енергийните параметри на общинските 
топлофикационни дружества в контекста на тяхната модернизация и смяна на горивната база.  

 

Средносрочни политики (в болд – задължителни) 

 
Визията на „Демократична България“ за следващите години е за трансформиране на 



българската енергетика, която успешно да се превърне в модерен сектор от ХХI век, базиран на 
умни мрежи и висока енергийна ефективност, децентрализирано ВЕИ производство и 
подпомагащ декарбонизирането на икономиката, енергийната независимост и развитието на 
електрическата мобилност. Всичко това трябва да бъде постигнато чрез справедлив преход, 
подпомагане на хората във въглищните региони и въглеродно интензивни производства не 
просто да запазят жизнения си стандарт, но и да преминат към нови, устойчиви икономически 
и енергийни дейности с по-висока добавена стойност и по-високи доходи. 

 
„Демократична България“ предлага списък от необходими решения, неизбежни за 
осъществяване на успешна трансформация и модернизация на сектор “Енергетика”: 
 
Търсене на отговорност и изсветляване на решенията на всички лица и институции довели до 
стартирането на Турски поток (включително и за отказа от 1 млрд. долара неустойки), АЕЦ 
Белене и останалите икономически неизгодни за България енергийни проекти, подкрепени 
политически при отсъствието на задълбочен и независим анализ на тяхното икономическо и 
енергийно въздействие, включително и в контекста на европейските цели и възможности.  

 
Ускоряване внедряването на модерните технологии в доставките на газ, включително и с 
възможност за пренос на водород. Ускорено приключване изграждането на междусистемните 
и газови връзки със съседните на България държави, за да се осигури достъпът на 
алтернативни доставки на природен газ и водород. Цялостно препланиране на националната 
газопреносната мрежа на страната в контекст на преноса на водород и присъединяване на 
България към европейската водородна инициатива “European Hydrogen Backbone initiative”, 
която базира своето развитие на конвенционалната газопреносна мрежа. 

 
Развитие на производството на възобновяем водород, произведен чрез използване предимно 
на вятърна и слънчева енергия. Водородът предлага уникална възможност за декарбонизация 
на сектори, в които е трудно да се премахнат емисиите на CO2 (стоманодобивна, химическа и 
нефтохимическа промишленост, тежкотоварен транспорт). Наличието на инфраструктура е 
условие за широко използване на възобновяемия водород като енергиен носител.  Един от 
възможните начини за намаляване на разходите за водородна инфраструктура е 
пренасочването на съществуващите мрежи за природен газ за възобновяем и 
нисковъглероден водороден пренос.  

 
Създаването на индустриални зони за развитие на нисковъглеродна индустрия с енергийна 
насоченост в района на Марица-Изток (регион Стара Загора) и останалите въглеродно 
интензивни региони като Кюстендил и Перник. Така ще запазим и използваме 
квалифицираните кадри в тези райони региони. Изградената електропреносна мрежа в района 
на Марица-Изток ще намали нуждата от изграждане на нова инфраструктура и ще ускори 
процеса на енергиен преход. 

 
Изработване на пътна карта за оценка възможностите за реализиране на енергийния 
потенциал на Черно море за производство на чиста енергия, съобразена с всички екологични 
норми за постигане целите на ЕС в тази област. 

 
Укрепване и развитие на административния капацитет на КЕВР, неговата независимост от 
политически и икономически интереси, както и прозрачността и отчитането на дейността му 
пред Народното събрание и пред обществеността. 
 

Спешни мерки (в болд – задължителни) 



 
Промяната в този сектор е свързана с реформи, технологично обновяване и наваксване на 
изоставането в енергийната ефективност, децентрализация на производството и създаване на 
условия за енергийно независими общности. От ключово значение за реализиране на 
успешната промяна е максималното и ефективно възползване от средствата на Европейския 
зелен пакт, Плана за възстановяване, Механизма за справедлив преход, Модернизационния и 
Декарбонизационния фонд, както и останалите налични европейски и национални средства. 

 
Пълна прозрачност за разпределението на средствата по Модернизационния фонд, както и 
налагането на щателна ревизия на условията на всички договори за предоставяне на свободен 
производствен капацитет, сключени с електрогенериращи мощности през последните 10 
години. Гарантиране, че в бъдещия механизъм за капацитети, мощности ще бъдат включвани 
само на база тръжни процедури и при осигурена възможност да участват мощности от над 500 
КВт, в това число и агрегатори. 

 
Преструктуриране на БЕХ с цел прекратяване на корупцията и сделките на тъмно в енергийния 
сектор. Възлагане на външен, независим годишен одит на енергийните дружества, който да 
бъде обсъждан и одобряван от Народното събрание. Одитът ще се превърне в част от по-
обстоен преглед на енергийните политики с фокус върху оценката на резултатите от 
прилагането на стратегически решения в сектора, оценката на финансовото състояние на 
държавните дружества с цел предотвратяване на скрита „приватизация“ и създаване на рамка 
за енергийните политики през следващите години.  

 
Оптимизиране на структурите и дейността на държавните дружества в енергетиката. 
Освобождаването им от несвойствени и губещи дейности. Одит на активите им и 
освобождаване от ненужните такива. Регистриране на борсата на 20% от дяловете на 
държавните дружества на фондовата борса. Оптимизация на работните процеси в тях, 
провеждане на конкурс за всички длъжности над средно ниво управление. Всички държавни и 
общински дружества да продават произведената от тях електроенергия на борсата с цел 
гарантиране на оптимална за обществения интерес цена и приходи на предприятията. 

 
Осигуряване на пълна прозрачност при разследването на картелни практики на пазарите на 
горива, природен газ и електроенергия от Комисията за защита на конкуренцията и 
българските административни съдилища, както и преглед на механизмите за концесионното 
възлагане в тази област.  

 
Намаляване на зависимостта на България от внос на природен газ от Русия минимум с 30% в 
следващите 3 години. Това ще бъде постигнато чрез алтернативни доставки от световните 
пазари чрез регазификация на втечнен газ и внос от терминалите на съседни и близки до 
България страни. 

 
Незабавно прекратяване на продължаващите разходи за АЕЦ Белене. Обявяване на конкурс за 
безядрено използване на площадката чрез създаване на енергийна индустриална зона.  
ДБ традиционно подкрепя удължаването на експлоатационния срок на 5 и 6-ти блок на АЕЦ 
Козлодуй при спазване на най-високите съвременни стандарти за безопасност.  

 
Приоритетно ревизиране и подобряване на Националния план в областта на енергетиката и 
климата до 2030 г., в който да бъдат адекватно отразени препоръките и критиките на ЕК. 
Актуализиране на законодателството в сферата на енергетиката, с които да се изчистят 
пречките пред развитието на нисковъглеродна енергетика и икономика гарантирайки се 



развитието на сектора, базирано на съвременните европейски принципи на  „Зеления пакт“ и 
съответните европейски регламенти и директиви. 

 
Изготвяне на 5-годишен план за преодоляване на енергийната бедност, който да има 
потенциала да донесе многобройни ползи, включително по-ниски разходи за здравеопазване, 
намаляване на замърсяването на въздуха (чрез подмяна на неподходящи източници на 
отопление), по-голям комфорт и благосъстояние и подобрение на бюджетите на 
домакинствата. Взети заедно, тези ползи ще стимулират пряко икономическия растеж и 
благоденствието на повече от ⅓ от българските граждани. 

 
Извършване на цялостна реформа в начина на финансиране на проектите за енергийна 
ефективност, чрез комбинация от различни финансови инструменти. Премахване на 
административните пречки пред развитието на енергийно независими общности и 
възможностите отделните домакинства да станат производители на енергия. 
Осъществяване на реална децентрализация с възможност отделните общини да имат избор за 
икономическа и енергийна трансформация на базата на регионалните планове, в които 
активно са участвали. Изграждане на средни по големина мощности за централизирано 
топлоснабдяване от ВЕИ в малките градове и в селските региони на принципа – енергията да 
се произвежда близо до потребителите. 

 
Гарантиране на конкурентността на българския бизнес и индустрия чрез създаване на 
прозрачни пазарни условия за търговия с електроенергия и природен газ както на едро, така и 
на дребно, чрез елиминиране на каквито и било съмнения за корупция при продажбата на 
електроенергия от държавни енергийни предприятия, нелоялни търговски практики, 
фаворизиране на определени олигархични кръгове. По този начин необходимите обеми от 
електроенергия ще са достъпни и ще определят прозрачно борсовите цени както за големи 
консуматори, така и за търговци на едро и дребно. 

 
Подкрепа, но без явни или скрити субсидии, за топлофикационните дружества, които желаят 
да се трансформират в производители и доставчици на чиста енергия. Решаване на 
проблемите, свързани с остарелите неефективни сградни инсталации чрез изграждане на 
такива от хоризонтален тип като задължителна дейности при саниране на сгради. Така същите 
могат да бъдат използвани и от отоплителни системи на ВЕИ.  

Бюджет за реализиране на политиките и мерките 

Никога в историята си Европейският съюз не е мобилизирал толкова много публични средства 
за постигане до 2050 г. на климатична неутралност на континента и подпомагане на 
трансформирането на въглеродно-интензивните региони и индустрии, използващи изкопаеми 
горива, за да осъществят скок към чисти и независими от внос енергийни системи и 
икономики. Бързо намаляване на замърсяването на въздуха и огромният потенциал, който 
носят новите, безопасни и зелени екосъобразни работни места ще бъдат от полза за всички. 

Планът за цялостна трансформация на този сектор на Демократична България залага 
на  максимално и най-ефективно използване на европейските средствата по четири основни 
направления, както следва: 

1. Постигане на изискването на ЕС 30% от оперативните програми в многогодишна финансова 
рамка за периода 2021-2027г. да бъдат насочени за модернизация, икономическа 
трансформация декарбонизация и опазване на околната среда; 

 

 



2. Постигане изискването на ЕС 37% от средствата предвидени по Механизма 
за  възстановяване и устойчивост за преодоляване на негативните икономическите последици 
от пандемията от Ковид  да бъдат насочени за стимулиране на частните инвестициите за 
модернизация и декарбонизация на икономиката и енергетиката и създаване на нов тип 
енергетика на бъдещето.   

 

 
3. Предвидените над 2,4 милиарда лева за Териториалните планове за справедлив 
енергиен преход да бъдат насочени към икономическа трансформация на въгледобивните 
региони с цел създаване на нови, устойчиви икономически дейности с висока добавена 
стойност, водеща до повишаване на доходите на местното население, а не за създаване на 
проформа дейности, които обричат местното население.  

 

 
4. Предвидените значителни средства по Фонда за модернизация на конвенционалните 
мощности в българската енергетика да бъдат насочени към трансформация на енергийните 
монополи и създаване  реални пазарни и инвестиционни механизми, които водят до пазарни 
механизми за регулиране на цената на енергията.  

 


