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ВЪВЕДЕНИЕ 
Енергетиката на България. Неизчерпателна фактология 

България е малка държава, но е с добре развита енергетика, вкл. в 
регионален план. Инсталираните  електропроизводствени мощности са 
около 13 ГW (ГигаВат), като върховото натоварване през м. януари е 
около 7 ГW, а през останалите месеци от годината е  (3.5 – 6) ГW. 

Дълги години  електроенергетиката беше в стабилно икономическо 
и техническо състояние. Даже голямата инфлация през 90-те години на 
миналия век  не й създаде  нерешими проблеми.         

Последва непоследователност в развитието на енергетиката. Из-
ведени бяха малките маневрени реактори в АЕЦ-Козлодуй. Старият 
проект на АЕЦ „Белене”  беше прекратен,  а нейният реактор работи в 
Калининската АЕЦ в Русия. Сега са на ход реакторите на актуалния  
проект на АЕЦ „Белене”. Къде ще отидат?  

На българския енергиен пазар оперират чуждестранни компании. 
Приватизирано беше електроразпределението. Междувременно смени 
собствеността си едно от електроразпределителните дружества. Сега 
държавата Чехия; на практика приватизира своето електроразпредели-
телно предприятие ЧЕЗ Разпределение България. Работят т. нар. 
„американски централи”. Засега е преминал бумът на масовизацията 
на  ВЕИ-тата, но преференциите продължават.  Световната шистова 
революция, като че ли  за нас  няма смисъл. Беше прекратен  проектът 
„Южен поток”, а сега се търси включване в  други газови проекти. Нахо-
дището на газ, ако го има  в района на Генерал Тошево, ще е достъпно 
и откъм Румъния и  нашите протестиращи ще направят неочаквано до-
бър  подарък на съседите.  

Почти всеки ден се говори за проблемите на енергетиката. Но без  
енергетика не може. 

223



 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Европейски измерения на енергийната политика  

Регламентът на Европейския парламент и на Съвета  има за цел реа-
лизирането  на рамкова Стратегия за   Енергийния съюз. Дългосрочните 
цели на енергийната  политика  на Европейския съюз са: сигурност на дос-
тавките; устойчиво развитие; конкурентоспособност. 

Предвиждат се действия  в пет  направления (измерения): сигур-
ност на енергийните доставки, солидарност и доверие; вътрешен енер-
гиен пазар; енергийна ефективност, като средство за ограничаване на 
търсенето на енергия; декарбонизация на икономиката; научни изслед-
вания, иновации, конкурентоспособност.              

Стратегията за Европейския енергиен съюз поставя нови задачи  в 
областта  на енергетиката и климата в хоризонт до 2030 г.: намаление 
на емисиите на парникови газове от цялата икономика на Европейския 
съюз, спрямо нивата от 1990 г., с  40 %; подобрение на енергийна 
ефективност с 30 %; дял на енергията от възобновяеми източници в 
енергопотреблението на Европейския съюз - 27 %; междусистемна 
електроенергийна свързаност  – 15 %.     
Роля на държавата в енергетиката  

Държавният интерес съдържа частните интереси, но частният ин-
терес често не е държавният. Държавата може да не е добър стопанин, 
но единствено  тя отговаря и решава проблемите, предизвикани както 
от нейните служители, така и от частните инвеститори. 

Държавата  е  гарант на енергоснабдяването, като независимо от 
обстоятелствата осигурява:  

• непрекъснато енергоснабдяване с качествена енергия; 
• целесъобразно енергоснабдяване; 
• енергия в качеството  на живота (вкл. ограничаване на 

енергийната бедност); 
• безопасност -  на хората, движението, икономиката като 

цяло и др.; 
• защита на енергийните съоръжения от терористични и во-

енни действия, вандализъм, природни бедствия, техноло-
гични аварии, други рискове; 

• други дейности, за които тя е  изпълнител без алтернатива. 
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       Следва да се отбележи, че държавата поема на практика всич-
ки  загуби  при форсмажорни обстоятелства (природни бедствия,  тежки 
аварии и други подобни). Държавата поема както икономически нело-
гичните решения, така и тези, които нямат икономически еквивалент, но 
могат да доведат  до опасност за живота на хората, тотален срив на 
икономиката и обществения живот и други.   

        Абсолютизирането на деструктивността на държавата в ико-
номиката, в т.ч. в енергетиката, не винаги е обосновано. Много държа-
ви са доказали, че  разумната, държавно регулирана пазарна икономи-
ка, вкл. енергетика, може да  бъде добро решение. Свободата на фор-
мата на собственост е позволила провеждането на приватизация, но 
може да има и етатизация  (наричана национализация) на енергийния 
отрасъл, ако отговаря на висшия – държавния интерес. Възприетата у 
нас регулация на цените и дейностите в енергетиката  има рестрикти-
вен елемент.  В същото време  има пропуски в ограничаването на  мо-
нополните и  картелните практики. 
Енергийна матрица на България 

България  е естествен кръстопът и депо на енергийни потоци.  В 
енергийната геополитика  не е важна  големината на територията,  а са  
определящи   местоположението  и енергийният потенциал. 

Подлежат на пълно проучване и оценка, като потенциал, възмож-
ности за устойчиво развитие, икономически съображения, перспектив-
ност, енергийна и национална сигурност на: уран (забравен, но все пак 
го има); конвенционален газ (вносен и собствен; резервиране в газох-
ранилищата; доставка на втечнен газ); шистов газ;  въглища (класичес-
ки добив, подземна газификация);  газови хидрати (в  нашата акватория  
на Черно море);  нефт (проучване на всички  потенциални  находища); 
слънчева енергия (България е в т. нар. „Слънчев пояс); вятърна енер-
гия;  водна енергия (Дунав е позабравен, а  построяването на хидрое-
нергиен комплекс може да има като добавка пътна връзка и подобря-
ване на  навигацията  поради непостоянството на речното ниво); гео-
термална енергия;  биомаса (местно енергоснабдяване – локални 
уредби за извличане на водород); водородна енергетика; системи “Gas 
to Power” - “Power to Gas”. Тепърва предстои  разработката  на иконо-
мически логични решения на  акумулиране на енергия – дълготрайно и 
в големи количества. Не  са за подценяване като ресурс и енергийните  
отпадъци, които могат да бъдат включени в кръговата икономика. 
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Държавното  енергийното резервиране съдържа конвенционалните 
подходи  чрез резервни мощности и ресурси, като  философия,  техно-
логия и  икономика на резервирането. Класиката са т. нар. студен и то-
пъл резерв, със съответната   динамика. Резервите от енергийните ре-
сурси трябва да бъдат  планирани на базата на оценка на риска -  доб-
ре съхранявани, защитени и периодично обновявани. В допълнение 
следва да се поддържат национални технологични резерви от  неенер-
гийни  ресурси (при прекъсване на енергоснабдяването от различни 
енергоносители) -  също  на базата на оценка на риска.     
Хибридната  енергетика – нов поглед  към енергетиката 

В традиционните разбирания  енергетиката  се разглежда  от раз-
лични страни, активности и интереси, но не винаги се оценяват техните 
взаимовръзка, взаимодействие и взаимозависимост. При това се  про-
пускат или подценяват компоненти, които при дадена обстановка – по-
литическа, икономическа, социална, екологична и друга, могат да имат 
значително въздействие. Хибридната енергетика  ги  извежда и под-
режда в  устойчива многокомпонентна система, която е в основата на 
енергийната, а и на националната  сигурност.  

Енергийни ресурси – основа на енергийната пирамида. България разчи-
та в голяма степен на внос на горива, в т.ч. на ядрено гориво. Пълното спе-
цифициране  на разполагаемите  енергийни ресурси  е  съществена  енер-
гийна задача. Предполага  внимателна преценка  на обявяване на предста-
вяните като спорни източници (като например  необосновано изоставеният  
шистов газ, който  не е неглижиран в европейски страни). 

Производствени мощности. Те включват както конвенционалната 
енергетика, в т.ч. електроенергетиката (вкл. ядрената, на горива, голе-
мите ВЕЦ и ПАВЕЦ), така и електроенергетиката, базирана на възоб-
новяеми  енергийни източници (ВЕИ). Постижение на националната 
енергетика  е развитието на  завидна енергийна система със съответ-
ните производствени мощности. Тяхното  запазване и развитие  ще  
осигури устойчиво икономическо и социално развитие, като ще гаран-
тира националната и енергийната сигурност на страната.  

Енергийният микс. Енергетиката, с конкретизация за електроенер-
гетиката, е динамично съчетание на 4 елементи: производствена енер-
гетика;  електропреносна енергетика; електроразпределителна енерге-
тика; консумативна енергетика (консуматорите - битови, производстве-
ни, обществени и др.). 
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В структурен  план  миксът   съдържа: 
• производствен енергиен микс (по видове и количества 

енергия – политика на разпределението): 
 разпределение на количествата енергия, които мо-
гат да бъдат произведени (потенциал);  

 разпределение на количествата енергия, които ре-
ално се произвеждат. 

• производствен мощностен  микс (по видове,  мощност, те-
риториално разположение): 

 разпределение на мощностите  по вид, стойност 
(разполагаеми); 

 разпределение на мощностите, намиращи се в екс-
плоатация, по вид и стойност – да се разграничат 
според използването и възможностите да поемат 
товари; 

 териториално разположение. 
• потребителски (енергиен + мощностен) микс: разпределе-

ние (групиране)  на потребителите по: видове (индустрия, 
селско стопанство, обществени сгради, жилища, други); 
енергопотребление (количество енергия); мощност (това-
ров график); нужди (с икономически и без икономически ек-
вивалент); резерви; други 

Тези три вида структуриране не винаги са в синхрон поради раз-
личните интереси (икономически, пазарни, спекулативни и други). Уп-
равлението им позволява, дори да се постигне,  намаление на цените 
на различните видове енергии. 

Непрекъснатост на снабдяването. Загубите от прекъсване на елек-
троснабдяването са: загуби с икономически еквивалент: преки загуби 
(брак, разстройване на процеси, непроизведена продукция, заплащане 
на престои, други) и допълнителни (компенсиране на непроизведена 
продукция, пропеснати ползи и други); загуби без икономически екви-
валент: социални (травматизъм, дискомфорт, здравословно състоя-
ние); за околната среда;  пазарно-политически (пазари, престиж, кому-
никации, други).  

Следва да се отбележи, че  при определени обстоятелства (сис-
темни аварии, природни бедствия, тероризъм и други), загубите  могат  
да надхвърлят значително направените инвестиции в енергетиката. 
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Възобновяема енергетика. Възобновяемата енергетика допълва кон-
венционалната. Т. нар. „зелена енергия” не винаги е  енергийноефектив-
на. Рационалният баланс на енергийните източници предполага да се 
управлява процесът - кой поддържа основата и кой  поддържа  промен-
ливата част на  енергийния баланс.  Производството от ВЕИ е зависимо 
преди всичко от природните условия. Това предполага, независимо от 
преференциите (като цени и гарантирано изкупуване),  динамика на до-
пълването  с  конвенционална енергия. Възобновяемите енергийни из-
точници  имат място, но не всяка цена и  само при енергийна, екологична 
и икономическа логика.  Това, което досега беше с  фотоволтаичните 
централи, вероятно ще се случи и с електромобилите. Тяхното приложе-
ние има локален екологичен ефект, доколкото  не  замърсяват  селища-
та. В същото време  електрическата енергия за тях преминава   многок-
ратно преобразуване. Както е извество, всяко преобразуване на енергия-
та е свързано със загуби: в електрическите централи;  при пренасянето и 
разпределението на енергията до крайното потребление. Конкретно, при 
електромобилите, процесите на зареждане, акумулиране и преобразува-
не на електрическата енергия в механична (за движение),  също са със 
значителни  и  неоснователно неглижирани загуби. При това, ако се иска 
да се зареди бързо акумулаторната батерия, напр. от скромните 50 kWh 
(килоВатчас),  но за  1 h (час),  мощността от 50  kWh (килоВат) не може 
да се поеме  домашен контакт. Сериозното развитие на електромобили-
те  предполага съответни децентрализирани електропроизводствени 
мощности, независещи от  „настроението” на ВЕИ.  Всеки иска да зареди 
бързо, на удобно място.  

Енергийно резервиране. То предполага поддържането на  резервни 
енергийни ресурси и мощности. Държавната политика следва да се ос-
новава  на  философия,  технология и  икономика на резервирането. 
Свързана с това е диверсификацията на енергийните източници и на 
резервирането (териториална,  структурна,  експортно-импортна, друга 
диверсификация).   Поддържаните резерви от енергийни ресурси тряб-
ва да бъдат добре съхранявани, защитени и  с възможност за да бъдат 
незабавно въвеждане използвани  като заместващи при необходимост.  
Форма на неявно енергийно резервиране е поддържането на  нацио-
нални технологични резерви от  неенергийни  ресурси (при прекъсване 
на енергоснабдяването от различни енергоносители) -  на базата на 
оценка на риска. 
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Енергийно спестяване.  Базира се на философията „Най-евтина е 
спестената енергия”. Енергоспестяващите технологии се развиват  
иновативно,  преди всичко като пазарен елемент. В същото време  се 
реализират регламентирани рестрикции – например  ограничаване на 
мощността на   битови уреди, производствени машини и др. Подобре-
нието на енергийната ефективност до 2030 година  с 30 %  е една от 
индикативните цели на Европейския енергиен съюз. Свързана с това е  
цената на електрическата енергия. Не съвсем морално, но например по 
мнение на експерти  повишаването на цената на електрическата енер-
гия мотивира енергийното спестяване.  Независимо  от трудното прие-
мане, цените на електрическата енергия в света  ще нарастват. На ди-
аграмата на фиг. 1 е представено световното развитие на цените на 
електрическата енергия  за характерни потребители (жилища, търговс-
ки обекти, индустрия, външни обекти)  до 2030 година [10].   
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Фиг. 1. Цени на електрическата енергия до 2030 г. 

Дигитална трансформация на енергетиката. Като алтернатива на 
конвенционалната енергетика, се реализира обединяване на енергетика-
та с информационните технологии. В енергийните и информационните 
мрежи се извършва обмен на енергия чрез обмен на информация, като 
функционират паралелно  енергийни и информационни потоци. 

Виртуализацията  на енергийните обекти и дейности  се извършва 
в следните елементи: 

• виртуална електрическа централа, която представлява  
виртуален енергиен комплекс. В него реални централи от различни  
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вид, местоположение и разполагаема мощност  осигуряват съгласува-
но производство  на електрическа енергия с необходимото количество 
и качество  при  рационален мощностен, енергиен и икономичен микс. 
Такава централа осигурява  между другото и  гъвкаво балансиране на 
производството при динамиката на ВЕИ, които  се влияят от променли-
вите природни условия. Това позволява на виртуалната централа и 
участие в местен, регионален, национален и миждусистемен обмен на 
енергия. 

• виртуален  потребител, в който енергийно и информацион-
но свързани  реални потребители  със съответни мощност и режим на 
работа натоварват съгласувано  и икономично електроенергийната 
система. При това положение  те могат да работят  според  моментната 
стойност на енергията, когато има излишък на енергия, когато се изиск-
ва от режима им на работа. Виртуалният потребител съгласува функ-
ционирането си чрез акумулиране на енергия (в т.ч.  електромобили, 
които зареждат  във времето на малко натоварване на енергийната 
система, а практически използват  акумулираната от тях енергия през 
периода на  голямо (в т.ч. върхово) натоварване на системата. Вирту-
алният потребител  и отделни балансиращи групи, а  реални потреби-
тели със собствени централи с предназначение за самозадоволяване, 
даже могат да  изнесат енергия в системата. 

• виртуален диспечер, който   съгласува енергийния и ин-
формационния обмен. Управлява баланса „производство & потребле-
ние”  в реално време (между виртуални централа и потребител), нато-
варването на елементите на електроснабдителната система,  качест-
вото на електрическата енергия. Реализира надежден и икономичен 
местен, регионален, национален и междусистемен обмен на енергия. 

Добра база за дигитализацията са интернет-базирането и  бъдеща-
та 5G технология. Реализират се т. нар. интелигентни мрежи (Smart 
Gride)  и  енергетика на умните градове (Smart City).  

В енергийния  „Интернет на  нещата -  ІоТ”, управлението на потре-
бителите  става чрез Интернет, в съответствие със: състояние на окол-
ната среда (както според динамиката на атмосферните условия, така и 
според въздействието върху околната среда); състояние на сградите;  
битови, индустриални и други  енергопотребяващи устройства;  обек-
тивна оценка на енергийните нужди; енергийната култура в потреби-
телската култура; безопасност; системност; индивидуализация и пер-
сонализация; друго. 
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Енергийни професии и енергийно образование. Професионалната 
енергетика съдържа следните компоненти: професионална квалифика-
ция (електротехник, топлотехник, газовик (газотехник), други); мини-
мални нива на  компетентност на  енергийните лица с различни профе-
сии и  различни позиции; спазване на морален и административен ко-
декс; изграждане на професионални съвети в енергетиката; кадрово 
осигуряване, развитие и резервиране  на кадрите; гарантирано кариер-
но развитие; запазване на работните места; предвидимост.  

Енергийното образование висше, висше професионално, средно 
професионално, квалификация и преквалификация) подготвя  менидж-
мънта  и изпълнителския състав. Формира, както професионална ква-
лификация, така и  енергийна култура на:  енергийния персонал; дър-
жавния пресонал; бизнеса; публичния сектор;  производителите на 
електрообзавеждане и  енергийни съоръжения; търговците; население-
то (икономията на енергия не е мизерия). 

Има място създаването на Национален  енергиен образователен, 
научен и професионален  клъстър, включващ:  образователни институ-
ции със специализирани изследователски звена и  адекватна матери-
ална и информационна база; научни организации; държавни и публич-
ни структури; бизнес и браншови организации;  фирми в областта на 
енергетиката; финансови институции с опит във финансирането на  об-
разователни институции и на студенти;  браншови организации; непра-
вителствени организации; други.  

Националната образователна система  има разработен Ситуацио-
нен анализ на кадровото обезпечаване на ядрено-енергийния отрасъл 
в Република България и План за дейностите по кадрово осигуряване на 
ядрено-енергийния отрасъл в Република България.  

Научно обслужване на енергетиката. Налице са традиции и добри 
практики  в  развитието на  енергийната наука  (фундаментална и при-
ложна), в създаване и  внедряване на иновации. Актуална е  и необхо-
димата подкрепа на създаването на енергийни „старт ъп”. 

Неправителствен сектор. Базира се на съществуващите Научно-
технически съюз на енергетиците в България (НТСЕБ), браншови орга-
низации в енергетиката. Има място създаването на неправителствена 
организация в областта на енергийното образование (примерно наиме-
нование „Национална асоциация за  енергийно образование”).   Профе-
сионалните съвети нямат аналог в България (в  различните отрасли и 
дейности, в т.ч.  в областта на енергетиката) и следва да се предвидят  
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в бъдещ за закон за съсловната   организация на енергетиците.  
Енергийна култура на бизнеса и населението. За бизнеса това се 

свързва с ефективността на производството и свързаното с това  учас-
тие на енергийните разходи  в себестойността на продукцията.  

Развитието на технологиите и повишаването на енергийната култура 
на бизнеса и населението  са  добър подход за борба с енергийната бед-
ност. Икономията на енергия не означава  мизерия. В България около 30 
процента от домакинствата в България са енергийно бедни, като само ед-
на четвърт от тях са обхванати от правителствената програма за подпома-
гане на социално слабите (в момента се подпомагат около 200 хиляди до-
макинства, като в предходни периоди са подпомагани до 300 хиляди дома-
кинства). Борбата с енергийната бедност не трябва да бъде пасивна - сим-
воличното намаляване на цената на електрическата енергия  у нас няма 
да намали сметките на  социално слабите, а и на останалите  граждани. 
Активното енергийно спестяване трябва да  става  чрез енергийно подпо-
магане за прилагане на  енергийноефективни  електротехнически продук-
ти.  Така социално слабите хора от собствен опит ще установят ползата от  
енергийното спестяване  и ще бъдат мотивирани сами в бъдеще да инвес-
тират за  енергийноефективни уреди. Так например е назрял моментът за 
нов социален проект „Енергия – светодиодна светлина – по-добър живот”, 
като елемент на националната мрежа за социална защита.  Предоставяне-
то на 600000  светодиодни лампи на 300 хиляди домакинства  ще позволи 
да се реализира около 5 % от  националния потенциал  за  намаление  на 
енергийните разходи в жилищата чрез замяна на неефективните светлин-
ни източници със светодиодни (LED). Ако тези лампи бъдат произведени в 
България, ще  се привнесе и  допълнителен национален ефект от създа-
ването на около 100 работни места за около две години при потенциална 
брутна  месечна заплата (вкл. осигуровките) около 1250 лева. 

АЕЦ  в  хибридната енергетика.  Специфичните  икономически  ва-
рианти, сценарии и ситуации  за оценка на ефективността  на ядрената 
енергетика следва се оценяват при  сравнение не само с регионалните 
цени, а и с европейските  и световните цени,  които  са по-високи. При 
развитието на междусистемните връзки цените ще  станат съпостави-
ми. В същото време трябва да се имат предвид и възможностите за 
прилагане на  различни видове цени: пазарни; държавно регулирани 
пазарни; държавно регулирани непазарни; непазарни - нелогични, спе-
кулативни, картелни, от паника на пазара,  при конфликти, при тежки 
аварии, при природни и др. бедствия,  други. АЕЦ (евентуално нова в 
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Белене или монтирането  на реакторите в Козлодуй), сама по себе си  
ще формира  мощностния и енергийния микс, и свързания с тях  енер-
гийно-икономически микс  на страната. Следва да се анализира въз-
можната бъдеща обратна ценова ситуация:  България –  евентуално 
вносител (купувач), а не износител (продавач) на енергия. Стои въпро-
сът и за разширяване на електропреносната система, за участието на 
АЕЦ в мощностния и енергийния микс. 

Икономическите модели за оценка на ядрената енергетика са  ма-
тематика, логика,  но следа да  съдържат и философия. Моделите за-
висят преди всичко от специфицирането на факторите и  задаването на 
техните стойности  (прогнозни, вариабилни). Неотчитането на  някои 
фактори - неволно, от  непрофесионализъм, спекулативно и по други 
съображения, може да  формира неправилни решения.  

Следва да се оценят и  специфични варианти и ситуации, които на 
пръв поглед нямат икономически еквивалент. Някои от тях са свързани 
с: евентуално аварийно отпадане на ядрена мощност напр. за конвен-
ционална повреда (генератор, трансформатор, електропровод);  катас-
трофични варианти  (ядрена авария, природно бедствие, атентат и др.); 
заместваща мощност при  ремонт (текущ - кратковременен, основен – 
по-продължителен). Площадката на АЕЦ „Козлодуй” има изградена ин-
фраструктура, разполага се с персонал и има логика закупените реак-
тори да се базират там. В същото време  общият принцип  в  енергети-
ката – диверсификацията по местоположение, накланя към Белене. 

Както беше отбелязано по-горе, привидно икономически нелогични 
решения, както и такива без икономически еквивалент, могат да имат неп-
редвидими последствия: като могат да доведат  до опасност за живота на 
хората, тотален срив на икономиката и обществения живот и други.   

Република Турция има няколко сертифицирани площадки за евен-
туално изграждане на АЕЦ в Турция, като едната е в  Европейската 
част – в непосредствена близост до територията на България. Започва 
изграждането на АЕЦ „Акую“. Дали, ако се освободим реакторите, няма 
да отидат там. Румъния също има АЕЦ. Експлоатира  газови находища. 

Възможно е   закриване  някои или всички ТЕЦ на въглища, както в 
България, така и  в региона. Битовата газификация също  има потенци-
ал за разширяване. 
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Енергийно-индустриални технологични паркове 
Българските предложения до Европейската комисия за прегласуване на 

референтния документ за ограничаване на емисиите на сернисти окиси от 
термичните централи в страните от ЕС с 1 % (от 96 % на 97 %, гласуван от 
Европейския парламент на 28.04.2017 г.) и за  дерогация на новата еко-
директива за българските ТЕЦ, могат да не  дадат очаквания резултат. 

В районите, в които са разположени основните  енергопроизводст-
вени мощности в страната има изградена значителна инфраструктура. 
Ремонтните бази, сами по себе си, са високотехнологични центрове с 
много широк обхват от дейности (машиностроене, електропромишле-
ност, автоматика, електроника и други). Разполага се с висококвалифи-
цирани кадри със специфична  квалификация, за които са осигурени 
битови условия. Такива са например  АЕЦ „Козлодуй”,  предприятията в 
комплекса „Марица-изток” и други. 

Една възможност е например изграждането на Енергийно-
индустриален технологичен парк „Марица-изток”, който ще  развива на 
високотехнологично равнище: 

• Основна дейност: производство на електрическа енергия. 
Разполага се с български енергийни ресурси (нискокало-
рични лигнитни въглища). Може  електропроизводството да 
се ориентира и на газ, при разработването на очакваните 
успешни газови находища в страната. 

• Изграждане на фотоволтаични централи на  неподлежащи 
на рекултивиране  площи. 

• Високотехнологично индустриално производство по све-
товни стандарти и с привличане на водещи световни про-
изводители,  с обединяване на възможностите на държава-
та и на общините в района. 

• Провеждане на научноизследователски, образователни 
дейности (вкл. центрове за преквалификация и обучение на 
кадри съвместно с висши училища от страната. Създаване 
на  регионални центрове за обучение, квалификация и 
преквалификация.  

• Извършване на земеделска дейност  на рекултивирани площи. 
• Зпазване и  дори увеличаване на работните места с кадри 

в областта на високите технологии. 
• Други специфични дейности 
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Балкански енергиен пул 
Във връзка н  Българското  Председателство на Съвета на Евро-

пейския съюз  се активизират  дейностите за развитие  на взаимноиз-
годно и трайно балканско сътрудничество. То би имало  като важен ре-
зултат  инициирането и реализирането на Балкански енергиен пул 
(Балкански енергиен съюз,  като елемент на Европейския енергиен съ-
юз).  Той следва да обедини и управлява  енергийните потоци  на бал-
канските страни, като  повиши енергийната сигурност на региона. 

Основните дейности на Балканския енергиен пул могат да бъдат: 
• обща регионална енергийна координация, общо енергийно 

планиране; 
• разпределение на електропроизводствените и електропре-

носните мощности; 
• съгласувани цени при обмяна на енергия; 
• координация при извънредни  ситуации (аварии, бедствия, 

тероризъм, други); 
• съвместни енергийни проекти (АЕЦ, ВЕЦ на големи реки, 

междусистемни връзки  (електрически, газови, петролни и 
др., вкл. реверсивни), други); 

• общо енергийно резервиране  и обмен с други енергийни 
системи; 

• съвместно структуриране на виртеални централи и потре-
бители, на балансиращи групи и други; 

• Балкански енергиен квалификационен център; 
• в рамките на съвместната енергийната дейност следва да 

се  реализира и  Балкански застрахователен пул за застра-
ховане на всички събития, свързани с енергетиката, в т.ч. 
катастрофични. 

 Геостратегическата енергийна позиция на България  е  създала 
условия за транзитиране  на енергийни потоци  и за енергийна логисти-
ка. Балканският енергиен пул  следва да изгради  реално и виртуално 
балканско енергийно диспечерство, с  логично базиране в България.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Хибридната енергетика в националната енергийна доктрина   

Устойчивото средносрочно и дългосрочно енергийно развитие на 
страната  трябва да се  реализира  с  национална енергийна доктрина, 
основана на хибридната енергетика.  

България има потенциал и геостратегическа позиция  за  лидерство 
в бъдещ Балкански енергиен пул.  
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