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Abstract 

On the one hand energy, respectively electricity based on conventional and 
renewable, energy sources nationwide, are crucial for economic and social 
development. Considered globally, they are in continuous progress and the 
pace of their growth outpaced that of industry and other economic sectors. 
On the other hand the development of the energy sector in many cases creates 
problems associated with the environment, which become increasingly relevant, 
particularly with regard to global warming in recent decades. 
Subject of this report is an overview of the use of conventional and renewable 
energy sources concerning the safety and environmental impact. From this point 
of view is a brief overview is made on the main advantages and disadvantages 
of conventional power plants and power generation facilities based on solar, 
wind and biomass, which have high energy potential in Bulgaria. After analysis 
of selected basic principles of European and national legislation are presented 
the opportunities and dynamics of the use of various sources of energy in the 
country, now and in the larger time interval. 

Увод.  Структура на енергетиката на България 
От една страна енергетиката, респективно електроенергетиката на 

база конвенционални и възобновяеми източници на енергия в национа-
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лен мащаб, са определящи за икономическото и социалното развитие. 
Разгледани в световен мащаб, те се намират в непрекъснат подем и 
темповете на растежа им изпреварва този на промишлеността и други-
те стопански отрасли.  

От друга страна  развитието на енергийния сектор в редица случаи 
създава проблеми, свързани с околната среда, които стават все по-
актуални, особено във връзка с глобалното затопляне на планетата 
през последните десетилетия. 

Сегашната структура на електроенергетиката в България се характе-
ризира с доминиращ дял на енергийните мощности за производство на 
електрическа енергия на база конвенционални източници на енергия 
(табл.1), и в перспектива също така, в съответствие с Енергийната стра-
тегия на България до 2020 г. и с европейската политика за интегриране 
на националните пазари за създаване на добре функциониращи регио-
нални пазари, а впоследствие и на общ европейски пазар, т.е. България 
трябва да се позиционира стабилно на регионалната енергийна карта и 
да реализира възможностите за износ на електрическа енергия за стра-
ните от региона, включително Турция, Гърция, Италия и др. [1]. 

Таблица 1.  

 
И в по-дълъг хоризонт, очакваното нарастващо потребление на 

електрическа енергия с 8% през 2020 г. и с 23% през 2030 г. спрямо 
2005 г., ще се гарантира с изпреварващо производство в страната  – 
съответно с 13% и 32 % до 2020 г. и до 2030 г. От гледна точка на до-
миниращи централи, се подчертава горното, понеже се очаква се в пе-
риода 2025 – 2030 г. да бъдат изградени заместващи мощности на лиг-
нитни въглища с технологии за улавяне и съхраняване на въглероден 
диоксид. Така, с въвеждането на нови „чисти“ въглищни мощности и на 
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нови ядрени и ВЕИ източници, се очаква емисионната интензивност да 
спадне от 500 до 156 кг СО2/МВтч. 

На базата на този кратък сравнителен преглед на използването се-
га, и очакваното до 2020 и 2030 г., на  конвенционални и възобновяеми 
източници на енергия за производство на електроенергия, по-долу е 
направен преглед на същите източници относно тяхната безопасност и 
влиянието им върху околната среда, което систематизиране е цел на 
настоящия доклад. 

Преглед на предимства и недостатъци на електропроизводствени 
мощности на база конвенционални и възобновяеми енергийни 
източници 

Като се има предвид целта на Енергийната стратегия: “Постигане 
на високо-технологична, сигурна и надеждна енергийна система, бази-
рана на съвременни технологии, която да отговаря на европейските 
критерии, като същевременно използва максимално наличния ресурс в 
България и защитава в най-висока степен българските потребители” 
кореспондираща с редица основни европейски документи [2], [3], [4] и 
отразена в българското законодателство [5], прегледът на основни 
предимства и недостатъци на електропроизводствените мощности на 
база конвенционални и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), е 
относно безопасността и опазването на околната среда, които могат да 
се разглеждат освен самостоятелно, и като части от ключовите аспекти 
на приоритетите на стратегията [1], показани на фиг.1. 

 
Фиг. 1. Стратегически приоритети в енергетиката на България [1] 
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Рамката на доклада е ограничена до конвенционални електроцент-
рали на база изкопаеми енергийни източници, и електропроизводстве-
ни мощности само на база слънчева енергия, вятърна енергия и твърда 
биомаса, имащи около 50 % от техническия енергиен потенциал в Бъл-
гария, както е показано на фиг.2 [1]. В следващо по-широко проучване 
за България, е целесъобразно бъдат обхванати всички ВЕИ и алтерна-
тивните енергийни източници - водород, отпадни продукти от техноло-
гични процеси и др. 

 
Фиг. 2. Технически потенциал на ВЕИ в България 

Конвенционалните централи предназначени само за производство 
на електрическа енергия, работещи с органично гориво – въглища, ма-
зут и газ (КЕЦ), са с ниска маневреност (пускат се за 3-6 ч), нисък к.п.д. 
(32-42 %) и имат висок (до 50% от номиналния товар при работа на ма-
зут и газ, и 70-80 % при изгаряне на нискокалорични въглища) техни-
чески минимум (минимална мощност за продължителна работа без 
опасност от повреди на машините и съоръжения), поради това за безо-
пасност се изисква да работят на равномерен товар - между номинал-
ния товар и техническия минимум.  

Делът на емисиите на парникови газове (ПГ) от всички енергийни 
дейности, включени в секторите енергетика, индустрия, транспорт, сел-
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ско стопанство и домакинства, е около 70%. Тези от сектор „Енергети-
ка“ са 40% от общите емисии на ПГ в страната. Електропроизводстве-
ните централи и топлофикациите са основните източници и емитират 
над 25 млн. тона СО2 годишно, като за 2009 г. емисиите само от въг-
лищните централи са около 20 млн. тона СО2.  

Въздействието на централите върху околната среда е силно из-
разено – чрез емисиите в атмосферата, замърсяването на повърх-
ностни и подземни води, с топлинното им въздействие, складирането 
на прах и шлака от централите, работещи на твърдо гориво се отра-
зява неблагоприятно на литосферата. Предимства относно ефектив-
ност и намаляване на въздействието имат топлофикационните цент-
рали (к.п.д. достига 65-70%), подаващи на потребителите електри-
ческа и топлинна енергия. В резултат на процедурите за Комплексни 
разрешителни на централите, осъществени след 2000 г. в съответст-
вие с Европейското и националното законодателство, са въведени 
т.н. „най-добри налични практики“, регламентирани са програми и 
сроковете за превантивни и подобряващи мерки, вкл. изграждането 
на сероочистващи инсталации (СОИ), със съответен мониторинг и 
контрол. Освен това енергийни дружества сега са задължени да 
участват в европейската Схема за търговия с квоти на емисии на ПГ, 
на принципа „замърсителят плаща“, за да се насърчи по пазарен на-
чин в енергетиката развитието и разпространението на нискоемиси-
онни и високоефективни технологии. 

Нарастващият дял на ВЕИ е възможност за диверсификация на 
собствените източници и в съчетание с мерките за енергийна ефектив-
ност допринасят съществено за гарантиране на енергийната сигурност, 
потенциално по-ниски рискове относно безопасността и намаляване на 
въздействието върху околната среда. Използване на ВЕИ (слънчева 
енергия, вятърна енергия и твърда биомаса) като напълно заместващи 
мощности на конвенционалните централи не може да се  очаква, не 
само поради ограничените им технико-технологични и енергийни въз-
можности, но и с оглед на редица други фактори, вкл. социални, тери-
ториални, климатични и др. Възможни са обаче рационални екологосъ-
образни действия, вкл. с отчитане на някои предложения в Алтернати-
вен енергиен сценарий на НПО-Екологично сдружение „За Земята”[7], 
показани на фиг.3. 



46 

 
Фиг. 3. Алтернативна визия за бъдещето на енергийния сектор  

В съответствие с Енергийната стратегия [1], за успешно изпълне-
ние на ВЕИ-целите държавата оказва институционална подкрепа на 
инвеститори в нови мощности у нас. 
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