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ТЕЦ
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NUTS

Атомна електрическа централа
Автоматично-измервателни системи
Брутен вътрешен продукт
Безвъзмездна финансова помощ
Възобновяеми енергийни източници
Водно електрическа централа
Гигаватчас
Динамичен анализ на движението на дяловете
Данък върху добавената стойност
Европейска икономическа общност
Европейска комисия
Европейската схема за търговия с емисии
Европейски съюз
Заводска топлоелектрическа централа
Изпълнителна агенция по околна среда
Информационни и комуникационни технологии
Качеството на атмосферния въздух
Класификатор на икономическите дейности
Килограм(а) нефтен еквивалент
Културно-историческо наследство
Конфедерация на независимите синдикати в България
Конфедерация на труда (Подкрепа)
Мегават тон
Министерство на енергетиката
Министерство на околната среда и водите
Малки и средни предприятия
Национална електрическа компания
Национален институт по хидрология и метеорология
Научно-изследователска и развойна дейност
Национален статистически институт
Организация на обединените нации
Подземни водни тела
Помпено-акумулираща водно електрическа централа
Преки чуждестранни инвестиции
Регионална инспекция по околната среда и водите
Район за управление качеството на атмосферния въздух
Средна дневна норма
Стандарти за качество
Тераватчас(а)
Топлоелектрическа(и) централа(и)
Транс-национални корпорации
Топлофикационна електроцентрала (топлофикационно дружество)
Фини прахови частици
Югозападен
Югозападен регион
Nomenclature des unités territoriales statistiques* – Обща класификация
на териториалните единици за статистически цели
UNESCO/ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization /
ЮНЕСКО Организацията на обединените нации за образование, наука и култура

_______________________________
* От френски
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„Нито една
енергия
не струва така
скъпо,
както тази,
която не
достига“
Гази Баба
(индийски философ)

Преходът към нисковъглеродна икономика в Европа
вече не е просто една възможност. Той се случва на
практика и процесите на трансформация в енергийния сектор протичат вече повече от десетилетие. Обществото може да избира дали да остане пасивно и
да се съпротивлява на прехода или да бъде активно
и да провежда политики, за да промени посоката на
икономическото развитие в страната.
Работниците в енергийната и въгледобивната индустрия и техните профсъюзи
са изправени пред сериозно предизвикателсто. От една страна, те ще трябва
да поемат голяма част от тежестта на прехода към устойчива икономика.
Значителен брой от работните места ще бъдат трансформирани – процес,
който вече се случва заради модернизацията и надграждането на текущите
индустриални технологии. От друга страна, синдикатите като движеща
сила на обществената промяна най-добре разбират потенциала и ползите
от колективни действия. Ако те не използват своето влияние в секторите с
високи въглеродни емисии, за да ускорят и подпомогнат успешно процесите
на модернизация и надграждане по време на прехода към нисковъглеродна
икономика, то съществува риск много работни места в краткосрочен план да
бъдат закрити. Вече сме изправени пред този проблем в Югозападна България.
Концепцията за „справедлив преход“ дава възможност за преминаване към
нисковъглеродна икономика по един отговорен и справедлив начин чрез
грижа за хората, които губят своя доход, особено работниците в енергийната и
въгледобивната индустрия. Тежестта на прехода трябва да бъде разпределена
между и в рамките на засегнатите страни, а водещи принципи трябва да бъдат
отговорността и възможностите. Само по този начин може да се постигне
преход към устойчива икономика, който да бъде справедлив едновременно
към хората и околната среда.

Настоящият анализ
предлага решения на
проблемите, свързани
с прехода от въглищна
индустрия към
устойчива икономика
в Югозападна България.

Политиките и мерките за декарбонизация на практика могат да се превърнат
в двигател за устойчив икономически растеж и социален напредък. Това може
да стане и с активното участие на служителите и работниците, които са найпряко засегнати. Съществуват различни алтернативи, засегнати в проучването
за реализиране на справедлив преход в Югозападна България. То очертава
възможните сценарии за устойчиво развитие отвъд запазването на текущото
състояние (т.е. отвъд липсата на конкретни действия за промяна).
Настоящият анализ предлага решения на проблемите, свързани с прехода от
въглищна индустрия към устойчива икономика в Югозападна България. Той
представлява опит да се планира бъдещето на въглищните региони в България
и може да се използва като средство за политическо планиране и за взимане на
дългосрочни стратегически решения в този регион.
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Географският обхват на проучването покрива Югозападния район за планиране. Това включва области Перник, Кюстендил, Благоевград, София-област
(ниво NUTS II без София град). Секторният обхват на анализа е енергийната
и въгледобивна промишленост, чийто териториален фокус попада основно в
общини Бобов дол (Бобовдолски басейн) и Перник (Пернишки басейн), както
и нефункциониращите вече Симитли (Пирински басейн) и Гоце Делчев (Мина
Канина).
От енергийна гледна точка общите запаси на въглища в България са оценени
като малки. В запасите преобладава лигнитът. На територията на Югозападна
България се намира „Струмската провинция“ обхващаща 85% от находищата
и запасите на кафяви въглища у нас. Към нея се включват Бобовдолския, Пернишкия и Пиринския басейн. На територията има изградени две ТЕЦ, които
участват в производството на електрическа енергия. Закриването на ТЕЦ „Бобов дол“ (община Бобов дол) и ТЕЦ „Република“ (община Перник) ще доведе
до необходимостта от производство на 903 781 MWh ел. енергия годишно от
алтернативни източници.
От икономическа гледна точка Югозападният район е най-силно развитият
регион в страната спрямо останалите пет. Това обаче се дължи на столицата,
която попада тук. Не така стои икономическата ситуация в основните области
и общини, върху които се фокусира настоящото проучване. По-значима част
от територията е с изчерпващ се потенциал на енергийните носители, което в
краткосрочен и средносрочен план няма да даде възможност за развитие на
сектор енергетика. Това налага цялостно преосмисляне на икономическото
планиране и разработване на всички възможни алтернативи.
Демографската ситуация в региона на Югозападна България е с малко по-добри показатели от останалите 5 района на страната, но това отново не важи за
основните въглищни региони на нейната територия. Например в област Кюстендил, където попада Бобовдолският въглищен басейн, населението е намаляло с 40% за по-малко от две десетилетия. Тази тенденция е силно обезпокоителна от гледна точка на възможностите за създаване на нови икономически
дейности.

Природните
характеристики
са предпоставка за
устойчиво бъдеще.

Природните характеристики на Югозападна България са предпоставка за
устойчиво бъдеще. В нея се намират над 150 защитени територии от всички
типове, сред които и два от трите национални парка на страната: парк „Рила“
(най-големият в България) и парк „Пирин“ (под защитата на ЮНЕСКО). Тези
дадености благоприятстват развитието на различни форми на туризъм, биоземеделие, биоживотновъдство, устойчиво горско стопанство и риболов при
спазване на изискването икономическите дейности да са съвместими с опазването на ценните видове, местообитания и природата като цяло. Този факт
следва да бъде отчетен при взимането на решения за инвестиции в алтернативни икономически дейности в региона.
Изследването за справедлив преход на въгледобивните региони в Югозападна
България е съгласувано с различни институции и организации, които са засегнати от проблемите на прехода в региона, сред които са местни и регионални
власти, профсъюзи, бизнес, национални институции и неправителствен сектор.
Проучването разглежда възможностите за икономическо развитие, обхванати
в три сценария, както следва:
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Първият сценарий на запазване на статуквото е крайно недостатъчен
за реализиране на промени в социално-икономическото състояние на региона, демографските тенденции и инвестиционния климат. Може да се счита,
че той ще доведе до непланирано закриване на енергийната и въгледобивна
индустрия в сегашния й вид, което не отговаря на целите на справедливия
преход към икономика, основана на чиста енергия. Такова развитие на ситуацията не се препоръчва.
Вторият сценарий, основан на вътрешните възможности и предимства на региона предвижда икономическа и териториална трансформация.
Тази трансформация трябва да преодолее добива и изгарянето на въглища, но
при съхраняване на регионалната икономика. Това се доближава до целите на
справедливия преход.
Третият сценарий на „творческо надграждане“ с участието на външни инвеститори е най-благоприятен за региона на Югозападна България.
Сценарият предвижда пълна икономическа и териториална трансформация,
преодоляване на негативните демографски тенденции и създаване на благоприятен инвестиционен климат – фактори, които могат да доведат до реализирането на справедлив преход.
Независимо кой път ще бъде избран, той ще бъде дълъг и ще изисква усилията не само на пряко заетите в сектора, основан на добива и изгарянето на
въглища, но и на държавата, бизнеса, профсъюзите, регионите и неправителствения сектор.
Целта на проучването е да стане основа за активна обществена дискусия, която да катализира решения от високоинтелектуално ниво, базирани на преимуществата на региона. Те следва да преодолеят постепенното обезлюдяване
и обезличаване на територията, както и да доведат до оформянето на проспериращи и атрактивни зони за развитие на устойчиви икономически дейности.
Настоящият анализ не е панацея, той не дава всички възможни решения и
не предлага всички възможни мерки и дейности, които трябва да бъдат предприети, защото техният брой не може да бъде изчерпан в рамките на един
единствен документ. Въпреки това той е необходимото начало за процеса на
преминаването към икономика, основана на чиста енергия, върху която да се
гради икономически растеж от нов тип.
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ЧАСТ I. ВЪВЕДЕНИЕ
1. Същност и цели на документа
Основната цел на настоящия документ е да представи
концепция за социален и справедлив преход в Югозападна България, където се реализират икономическите дейности въгледобив и производство на ел.
енергия от изгарянето на въглища.

Справедливият
преход

осигурява устойчивост
на околната среда,
както и достойна
работа, социално
приобщаване и
изкореняване на
бедността

Концепцията има потенциал да се утвърди като неразделна част от нисковъглеродните политики както на национално равнище, така и на ниво ЕС.
В настоящия документ понятието „справедлив преход“ – “just transition“12 се
използва в смисъла, вложен от концептуалната рамка за справедлив преход,
заложена в няколко основни документа. Например, страните по Парижкото
споразумение се договарят „…Като вземат предвид изискванията на справедливия преход на работната сила и създаване на достойни условия на
труд и качествени работни места в съответствие с определените на национално ниво приоритети за развитие.“ Друг документ създаден от международната организация по труда3, акцентира конкретно на следното съдържание „…Справедливият преход осигурява устойчивост на околната
среда, както и достойна работа, социално приобщаване и изкореняване на
бедността“.
В допълнение Парижкото споразумение изисква още: „Национални планове
за изменение на климата, които включват само преходни мерки с централен принцип на достойни условия на труд и качествени работни места“,
както и „…преходите към екологично и социално устойчиви икономики …
да станат силен двигател за създаване на нови работни места, социална
справедливост и ликвидиране на бедността. „Позеленяване“ на всички предприятия и работни места чрез въвеждане на повече енергийно ефективни
практики, избягване на замърсяването и управление на природните ресурси
чрез иновации, повишаване на устойчивостта и генериране спестявания,
които да стимулират нови инвестиции и наемане на работа.“4
Концепцията за справедлив преход в Югозападна България е разработена
въз основа на задълбочен социално-икономически анализ. Тя може да бъде
възприета и като общ план5, който допринася за изпълнението на пакета от

_______________________________
1. h
 ttps://www.oecd.org/environment/cc/g20-climate/collapsecontents/Just-Transition-Centre-report-just-transition.pdf
2. http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_475064/lang--en/index.htm
3. Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all, Copyright ©
International Labour Organization 2015, First published (2015), ISBN 978-92-2-130627-6 (print) 978-92-2-1306283 (web pdf)
4. Цит. Бел.
5. В документа се използват понятията „План за справедлив преход“ и „Концепция за справедлив преход“,
които следва да се считат за взаимозаменяеми с цел избягване на повторения
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мерки6, приет от Европейската комисия през м. юли 2016 г. за ускоряване на
усилията за постигане на ниско-въглеродни емисии във всички сектори на
икономиката, включително земеползването и горското стопанство както и
една по-цялостна стратегия за мобилност с ниски емисии.
Същевременно, концепцията подпомага постигането на задължителните национални цели да са достатъчно „справедливи, гъвкави и реалистични“ за отключване на инвестициите в сектори, като този на транспорта, селското стопанство, сградния фонд, управлението на отпадъците и др.
Концепцията за справедлив преход има следните цели:
Анализ на проблемите на прехода от въглищна индустрия към устойчива икономика в Югозападна България (на ниво NUTS II без София град)

Планиране бъдещето на въглищните региони в България с оглед излизане от
въглищната зависимост

Превръщане на плана за справедлив преход в Югозападна България в средство
за политическо планиране и за взимане на дългосрочни стратегически решения.

2. Географски и секторен обхват на концепцията
Географският обхват на концепцията за справедлив преход е Югозападна
България и попада в Югозападния район от ниво 2 (NUTS II) по смисъла на
възприетата европейска класификация на статистическите териториални единици. Този обхват включва областите Перник, Кюстендил, Благоевград, София-град и София-област. За целите на анализа и във връзка с преодоляване на
регионалната сянка по отношение на Социално-икономическите данни е изключена област София-град. Фокусът е поставен върху областите Благоевград,
Кюстендил, Перник и Софийска. Секторният обхват на анализа е въглищната
и въгледобивната промишленост, чийто териториален фокус намира локации
в общините Бобов дол и Кюстендил (Бобовдолски басейн), Перник (Пернишки
басейн) и Симитли (Пирински басейн), Гоце Делчев (Мина Канина).

_______________________________
6. h
 ttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_bg.htm
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Фигура 1
Териториален обхват
на проучването –
Югозападна България

СЪРБИЯ

Столица
Областен център
Общински център
Градове извън други центрове
МАКЕДОНИЯ

Автомагистрали и
първокласни пътища
Второкласни пътища
Държавна граница
Общини в България
Общини със специален фокус
Югозападна България и цели
на проекта

Секторният обхват на анализа е въглищната и въгледобивната промишленост,
чийто териториален фокус намира локации в общините Бобов дол и Кюстендил (Бобовдолски басейн), Перник (Пернишки басейн) и Симитли (Пирински
басейн), Гоце Делчев (Мина Канина). Тези сектори стоят в основата на дефинирането на основните социалноикономически предизвикателства и са източник на структурно-икономическите трудности.
В допълнение са изследвани ефектите, които структурните промени оказват
върху останалите икономически сектори, регионалната икономика и социалните последствия, свързани със заетостта, безработицата, доходите и трудовите миграции.

3. Списък на заинтересованите страни
Идентифицирани са следните заинтересовани страни, които имат пряко отношение към разработването и консултирането, както и към последващото изпълнение на плана за справедлив преход в Югозападна България.
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Заинтересована страна

Адрес

Интернет страница

Министерство на енергетиката
Дирекция „Енергийни стратегии и
политики за устойчиво енергийно
развитие“

София 1000
ул. Триадица № 8

https://www.me.government.bg/bg

Министерство на околната среда и
водите
Дирекция „Политика по изменение
на климата“

София 1000
бул. Княгиня Мария Луиза
№ 22

https://www.moew.government.bg/

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството,
Дирекция „Стратегическо
планиране и програми за
регионално развитие“

София 1202
ул. Св. Св. Кирил и
Методий № 17-19

https://www.mrrb.bg/

Българска стопанска камара

София 1000,
ул. Алабин № 16-20

https://www.bia-bg.com/

НСОРБ

1111 София
ул. Голаш № 23

https://www.namrb.org/

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА
НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ (ББКЕ)

1202 София,
ул. Рила № 10, ап. 12

http://www.bbce.org/

Българска минно-геоложка камара

1404 София
кв. Манастирски ливади –
изток, бул. Околовръстен
път № 27, ет. 1

http://www.bmgk-bg.org/

Областна администрация София област

София 1040
бул. Витоша № 6

http://sofoblast.bg/

Областна администрация Благоевград

Благоевград 2700
http://www.bl.government.bg/
пл. Георги Измирлиев № 9

Областна администрация –
Кюстендил

Кюстендил 2500
ул. Демокрация № 44

https://www.kn.government.bg/

Областна администрация - Перник

Перник 2300
пл. Св. Иван Рилски № 1Б

http://www.pk.government.bg/

Община Бобов дол

Бобов Дол 2670
ул. 27-ми октомври № 2

http://new.bobovdol.eu/

Община Кюстендил

Кюстендил 2500
пл. Велбъжд № 1

http://www.kustendil.bg/

Община Перник

Перник 2300
пл. Св. Иван Рилски № 1

http://pernik.bg/

Община Симитли

Симитли 2730
ул. Христо Ботев № 27

http://www.simitli.bg/

Мини „Бобов дол“ ЕАД

Бобов Дол 2670
Липсват данни
ул. Георги Димитров № 147

Мини „Открит въгледобив“ ЕАД гр. Перник

Перник 2300
Свети Иван Рилски № 1
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„Витрен“ ЕАД - гр. Кюстендил

Кюстендил 2500
ул. Скринянски път № 1

Липсват данни

ТЕЦ “Бобов дол“ ЕАД

с. Големо село 2635
Област Кюстендил

http://tecbd.com/

„Въглища - Перник“ ООД

Перник 2305
Рудник „Бела вода“

http://bgcoal.com/

„Руен Холдинг“ АД, гр. Кюстендил

Кюстендил 2500
ул. Оборище № 5

Липсват данни

Конфедерация на независимите
синдикати в България (КНСБ)

София 1040
пл. Македония № 1

https://www.knsb-bg.org/

Конфедерация на труда (КТ)
„Подкрепа“

София 1000,
ул. Ангел Кънчев № 2

http://podkrepa.org/

WWF България

София 1612
бул. Цар Борис III № 19Б,
ет. 4-5

http://www.wwf.bg/

Екологично сдружение „За Земята“

София 1000
бул. Янко Сакъзов № 11Б
партер, ап. 2

http://www.zazemiata.org/v1/

Грийнпийс България

София 1000
бул. Янко Сакъзов № 11Б
партер, ап. 2

http://www.greenpeace.org/bulgaria

С част от идентифицираните заинтересовани страни е проведено анкетно
проучване, като за целта са разработени два вида анкетни карти:
n за
 провеждане на целева анкета сред заетите в сектора на енергетиката,
основана на добива и изгарянето на въглища;
n за провеждане на обща анкета сред местната общност.
Анкетното проучване е проведено в периода 22 май – 22 юли 2018 г.
За валидиране на резултатите от анкетното проучване и разширяване обхвата на първичната информация, събрана за целите на социалноикономическия анализ и разработването на плана за справедлив преход са проведени и
индивидуални интервюта с представители на най-пряко засегнатите заинтересовани страни - общинските администрации в Бобов дол, Кюстендил, както и с кметове на населени места.
Резултатите от анкетното проучване и индивидуалните интервюта са обобщени и представени в Приложение 1 към настоящия документ. В резюме резултатите сочат следното:
n Преобладаващите

предизвикателства, свързани с въгледобивния сектор
според респондентите на целевата и общата анкета са нивото на заплащане, условията на труд, екологичните предизвикателства и здравословните
последствия;
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n По-голямата

част от участниците в целевото анкетно проучване са заявили, че не биха препоръчали на следващите поколения да работят в сектора, като основните посочени причини са липсата на перспектива и екологичните последствия;
n Като
алтернативни икономически сектори/дейности за развитие на реги
она, респондентите в общото анкетно проучване са идентифицирали предимно:
• Екологични решения – ВЕИ, био- земеделие/производство;
• Туризъм.
Отправените коментари и препоръки са взети под внимание, при разработването на социалноикономическия анализ за целите на концепцията за справедлив преход и формулирането на изводи и препоръки.
Предложените алтернативи в настоящата концепция ще бъдат допълнително обсъдени с представители на заинтересованите страни в рамките на фокус-група, която предстои да бъде проведена в началото на 2019 г. Получените коментари и препоръки също ще намерят отражение в окончателния
вариант на Концепцията за справедлив преход в Югоизточна България.
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ЧАСТ II. Текущо състояние и перспективи
за въглищната и въгледобивната
промишленост в България
В настоящия раздел е направен кратък преглед на текущото състояние и
перспективите за въглищната и въгледобивната промишленост в България с
оглед идентифициране на проблемните области в сектора от гледна точка на:
n Енергийните

и климатични приоритети и цели на ЕС, заложени в съответните
нормативни и стратегически документи;
n Интердисциплинарният

и мултисекторен подход, поради ролята на
енергийния сектор в националната и местната икономика;

n Екологичните
проблеми и климатичните промени, които са резултат от
добива и преработката на въглища в целевата територия.
Крайната цел е да се идентифицират ресурсите и предпоставките за понататъшното развитие на целевия регион на базата на алтернативни
икономически дейности при устойчиво и ефективно използване на местния
потенциал на територията.

1. Енергоизточници и енергиен преход7

Единствените значими

възобновяеми
източници през XX век
са водната енергия,
дървесината и
растителните
отпадъци за горене

Без съмнение растежът на икономиката през XX в. както и в началото на XXI
в. се дължи на развитието в технологиите и ефективността в добива на енергийни източници. Енергетиката е основен икономически сектор, от който зависи степента на развитие и ефективността на всички останали икономически сектори. Все още в развитите страни, вкл. България, се разчита основно
на добива и използването в стопанския оборот на „конвенционалните“ за XX
в. изкопаеми източници на енергия – въглища (лигнитни, кафяви, черни и
антрацитни), нефт, природен газ, както и уранова и плутониева руда. Единствените значими възобновяеми източници през XX век в енергийната система са водната енергия, дървесината и растителните отпадъци за горене. Все
още в началото на XX в. е налице силна инерционност в тяхното използване,
но в началото на XXI в. се отчете увеличение на търсенето на тези суровини,
съчетано с не толкова голямо нарастване на добива, което допринесе за сериозното покачване на цените на първичните енергоизточници на международните и национални пазари.
Особено място в нарастването на цените се наблюдава при суровия петрол,
природния газ и ядреното гориво. В резултат на това рязко нараснаха цените
на вторичните енергоресурси – топлинна и електрическа енергия, както и
горивата (течни горива).
_______________________________
7. В настоящата точка са използвани общовалидни за Р. България текстове, разработени от авторския
колектив на настоящата Концепция, както и на Програмата за насърчаване използването на енергията от
ВЕИ и биогорива 2014-2020 г. на Община Лом – http://oalom.acstre.com/assets/obshtinski_savet/strategia/
programa%20vei.pdf
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Фигура 2
Обща структура
на първичните
енергоизточници

ПЪРВИЧНИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ
ИЗЧЕРПАЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
Невъзобновяеми
източници

НЕИЗЧЕРПАЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
Слънчева енергия

Възобновяеми
източници

Ветрова енергия
Органични
горива
(фосилни)
въглища, нефт,
природен газ

Водна енергия
ВЕЦ, ПАВЕЦ

Енергия на приливи и отливи
(гравитационна)
Енергия от водород – вода

Органични
Биомаса

Геотермална енергия
Ядрено гориво
уран и плутоний

Органични
Дървесина за
пряко изгаряне

Термична енергия на океана

Основно предизвикателство представлява необходимостта да се извърши
преход от зависимост и привързаност към традиционните изчерпаеми и невъзобновими първични енергоизточници към адаптиране използването на
възобновими „зелени“ първични енергоизточници.
За да се реализира тази цел трябва няколко процеса с различна природа да
протичат паралелно на поносима социална цена. По същество на общинско/
местно ниво можем да определим три основни крайни единици потребители
на вторични енергоресурси и горива – домакинства, фирми и публични институции.
Фигура 3
Крайни потребители на
енергопродукти

КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕНЕРГОПРОДУКТИ

Фирми –
вкл. вътре фирмена
консумация на енергия

Домакинства

Електрическа
енергия

Топлинна
енергия

Природен газ

Публични институции

Твърди
горива

Течни горива

ВТОРИЧНИ ЕНЕРГОРЕСУРСИ

Най-уязвимата група потребители са домакинствата. Причината е, че те
най-интензивно ползват вторичните енергоизточници /основно топлинна
и ел. -енергия/, като трябва да употребяват енергията на социално достъпна
цена. Другите два типа потребители, ползвайки енергия, създават добавена
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стойност или предоставят услуги с публична значимост. Този факт е най-съществената отлика между трите типа потребители. Това означава, че битовите
потребители са първите, които трябва да бъдат „отделени“ или тяхното потребление на вторични енергоресурси да се сведе до минимум от централизираната енергийна система за доставка на електрическа и топлинна енергия. Това
ще доведе до оптимизация на системата по два начина. Първо, най-социално
уязвимия потребител ще бъде изведен от системата и ще може да задоволява
потребностите си сам или ползвайки минимален обем енергия от централната система (електрическа и топлинна енергия чрез енергийно пасивни и умни
домове). Второ, цялата енергия, произвеждана от енергийната система, може
да се насочи към фирмите и публичните структури, които ще я използват, за
да произведат нова добавена стойност и респективно това ще им позволи да
заплатят за енергията по-висока цена. Налице е типична кръгова структура на
взаимодействие, в което индустрията развива технологии, които служат на потребителите да намалят енергийната си интензивност, чрез индустриални поръчки. От друга страна, намаляването на енергийната интензивност на домакинствата, води до освобождаване на енергия за бизнеса и публичните нужди.

първостепенен

фактор за развитието
е отговорът на
въпроса какви нужди
се задоволяват от
потребителите и найвече по-какъв начин.

В домакинствата вторичните енергоресурси топлинна енергия или електрическа енергия се трансформират в светлина, затопляне на обитаема площ или
в работа за уредите, които са задвижвани от ел. енергия. Това означава, че
първостепенен фактор за развитието е отговорът на въпроса какви нужди
се задоволяват от потребителите и най-вече по-какъв начин. Отговорът на
този въпрос може да разкрие къде се съдържат най-големите резерви за промяна структурата на търсенето и потреблението на енергия и енергоресурси
посредством промяна/замяна на нуждите чрез нови по-ефективни технологии. В България на този етап усилията са насочени към нарастване на производството на енергия, респективно предлагането на енергия, като се заявява,
че нарастването на производството ще гарантира ниската социална цена. Това
е изключително неточна теза, тъй като нарастването на производствените
мощности в традиционните енергоресурси означава инвестиране на капитала
в дейности, които в определен дългосрочен момент могат да се окажат с ниска
норма на възвръщаемост. Например, изграждането на нова мощност, която
работи на база първичен енергоизточник въглища, нефт, газ, ядрено гориво,
ще има необходимост от минимум 25 години, за да възвърне капиталовложенията. Това означава, че е необходимо тази инвестиция да няма конкуренция в лицето на ВЕИ за тези 25 години, за да може да реализира първоначалния си финансов план. На практика това е „отлагане“ на прехода към ВЕИ и
нисковъглеродна икономика до момент, в който инвестираните капитали не
достигнат желаните нива на възвръщаемост. В целият свят този процес протича трудно, бавно и противоречиво. Въпреки това на европейско ниво новите алтернативни форми на енергия придобиват приоритетна значимост, тъй
като принадлежат към групата бизнеси на бъдещето, които с времето ще стават все по-масови, достъпни и значими за отделната личност, икономиката и
екологичния баланс. В общ план можем да заключим, че предстои революция
в енергийната система, която ще има конкретен индивидуален характер по отношение на отделното домакинство, фирма, сграда, завод, обект и т. н. Именно
тази функция позволи реализацията на проекти за енергийно обследване и
саниране на конкретни обекти, което, от своя страна, показа нуждата от подходящия клъстер от фирми – обследващи и сертифициращи, проектантски, производители и доставчици на материали и софтуер, строители и други, където
са новите работни места.
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Именно поради това настоящият анализ поставя въпроса за търсенето на енергоресурси и горива, респективно тяхното потребление и начини за оптимизиране чрез технологии, отнасящи се към групата на ВЕИ. Причината за това е,
че малките местни общности, като целевият регион с неговите вътрешни ресурси не може да влияе активно както на глобалните енергийни пазари, така
и на националния енергиен пазар. Тъй като секторът е особено важен, това е
изключителен приоритет на държавната политика, която в определени случаи
защитава регионите, където инвестициите в конвенционалните енергийни
мощности са най-високи и имат свои собствени приоритети и логика. Тази политика влияе и на състоянието на икономиката най-вече по два начина. Първо, като всяка друга територия с определен брой население, регионът участва
в енергийния микс в неговата производствена и потребителска част. Тоест,
произвежда и потребява онази енергийна пропорция съобразно собствените
си възможности и потребности. Например, това означава, че при планирането
на енергопотреблението на ел. – енергия жителите от региона на Югозападна
България заплащат същата пропорция за „зелена“ енергия и конвенционална
енергия, независимо че тези енергии не са произведени на нейна територия,
като пропорцията е същата като за жителите на другите региони (принцип на
хоризонталната справедливост). Това условие априорно доказва две обстоятелства на база функционирането на регулативния орган КЕВР. Първо, по
този начин се допуска, че жителите на големите градове имат въглеродна интензивност на икономическите дейности, точно колкото жителите на малките,
както и селските райони, в случай че се прилага основният принцип „замърсителят плаща“, трансформиран в „консуматора на енергия плаща“. Второ,
допуска се, че независимо къде живее всеки жител на страната от гледна точка
на социално-икономическите условия, той заплаща единна цена по отношение на енергийния микс. Това означава, че на този етап териториалността и
условията, които произтичат от нея, а именно регионализацията, на държавно
ниво са подчинени на централизирана държавна политика, тоест България не
отчита вътрешнорегионалните си особености по отношение на енергийната си
политика.
На този етап няма условия да се счита, че до края на 2020 г. в тази политика
ще настъпи някаква значима промяна. Основната причина за това е, че държавата е силно заинтересована да участва на пазара чрез Националната електрическа компания (НЕК), като условието потребителите да имат енергийна
алтернатива, не е в неин интерес. Ако потребителите имат алтернатива, те или
ще намалят потреблението си на енергоресурси или въобще ще се опитат да го
прекратят от външен доставчик до минимални нива. Енергийната система на
държавно ниво няма друг толкова значим алтернативен потребител/клиент
освен физическите и юридическите лица в България. Едновременно с това редица от енергийните съоръжения все още имат значителен експлоатационен
период, което означава, че значими пазарни стимули за иновации в сферата на
енергетиката на национално ниво няма и респективно, като техните собственици биха оказвали пасивна или активна съпротива.
Във връзка с тези обстоятелства на национално ниво настоящият документ се
разработва, имайки предвид, че същият няма условия да бъде реален държавен приоритет до края на 2020 г. Много е вероятно мерките и проектите, които ще се реализират в тази област, да са резултат от международен натиск на
Европейската комисия, неправителствени организации и сдружения, но не и
императив на държавна политика. В по-голямата си част основните инвестиции ще бъдат насочени към изграждането на нови фотоволтаични паркове,
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малки ВЕЦ, централи за производство за газ от биогориво, които ще подобряват енергийния микс на България на национално ниво, но тъй като тази енергия ще влиза директно в енергийната система и микс, то тя ще се продава по
общия установен ред. Последното условие гарантира ефектите на местно ниво
да бъдат много малки.
Конвенционалните енергийни мощности все още съдържат потенциал за икономически растеж, който е важна част от стопанския оборот на страната, поради което процесът на замяна на енергийните ресурси от един вид с друг е
свързан с много инвестиции. Реално смяната на енергийната парадигма ще
бъде пример за приложението на правилото „creative destruction“ (креативно разрушение). Вследствие на него ще възникнат нови бизнеси, които не са
съществували до този момент – производство на устройства, прибори, уреди,
компоненти и инфраструктура за производство на енергия от ВЕИ и техния
сервиз и софтуер, както и най-важното следствие – намаляване на количеството използвана енергия за производството на единица продукт или услуга. От
друга страна, ще се развият технологиите по отношение на строителните материали, допринасящи икономия на енергия и топлина в сградите до степен
на „пасивни“ сгради. Също така бизнесите за производство на всички видове
устройства ползващи ел. енергия ще трябва да приложат напълно нови авангардни технологии, които да доведат до намаляване използването ел. – енергия от всеки уред или машина. Така ще се запази количеството и качеството
на полезността, която потребителят очаква да получи, но с много по-малко
количество енергия.
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Залагането на бъдещите параметри на производство на енергия от ВЕИ трябва да зависи преди всичко от нивото на енергийна интензивност, нуждата от
енергия и цената на единица енергия за отделния потребител – домакинства,
фирми, публични институции.

Период

_______________________________
8. Стойчев К. (2012) Локализационни подходи за регионално развитие, УИ “Св. Климент Охридски”, София,
ISBN 978-954-07-3398-2
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Фигурата илюстрира крайния резултат от теоретичен енергиен преход при две
факторни комбинации:
X1xY1=Z1
X2xY2=Z2
В края на периода:
X2=2X1
Y2=Y1/2
В този случай, Z1 и Z2 имат идентичен теоретичен размер, но са резултат от
напълно обратни по структура факторни комбинации. В края на периода, потреблението е два пъти по-малко, а цената два пъти по-висока. Това запазва
относително постоянния паричен поток към енергийната система, управлява
инфлационните фактори, но позволя достъпа до енергия да се реализира на
два пъти по-висока цена, при същия изходящ паричен поток и полезност за
потребителя. Това състояние крепи социалната справедливост/поносимост, но
допуска участието на много по-скъпи енергийни източници да участват в енергийния микс, до настъпване на пазарна зрялост на технологията и напълно
нов енергиен баланс (Z2) и платото на продуктивността по Гартнер9.
Основните енергоносители, формата на получаване и алтернативите са представени в Приложение 2.

Изводи:
n Н
 ай-важните вторични енергоносители, които са необходими и
на трите вида потребители са топлинна енергия, осигурявана чрез
ел. енергия и твърди горива (въглища, дърва и пелети), както и
електрическа енергия.
n Независимо

от източника на първична енергия най-важният вторичен универсален енергиен продукт е електрическата енергия.
Тя може да послужи реално за всички видове енергийни нужди –
за отопление (въздух и вода), да привежда в работа електроуреди,
за транспорт (електромобили, публичен електротранспорт – жп.
транспорт и др.).

В тази връзка усилията на отговорните институции трябва да бъдат насочени
към мерки в следните направления:

_______________________________
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle
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Фигура 5
Структура на
потребителите и
енергийните мерки

КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕНЕРГИЯ

Фирми –
вкл. вътре фирмена
консумация на енергия

Домакинства

Електрическа енергия

Публични институции

Топлинна енергия

Мерки: Общо развитие към топлинната
енергия

Мерки: Общо развитие към ел. енергията

Намаляване на
консумацията

Подобряване на полезността10
от консумацията – енергийна
ефективност

Намаляване на
консумацията

Подобряване на полезността
от консумацията – енергийна
ефективност

Повишаване на
производството от
ВЕИ

Намаляване на емисиите на
парникови газове

Повишаване на
производството
от ВЕИ

Намаляване дела на
домакинствата в общото
потребление

Възможностите за използване на ВЕИ – директно и след преобразуване по потребители са представени в Приложение 2.

Изводи:
n П
 ървата група мерки трябва да осигурят пряко намаление на консумацията на електроенергия и топлинна енергия при запазване
нивата на полезност.
n Втората

група трябва да осигурят подобряване на полезността и
намаляване на въглеродната интензивност.

_______________________________
10. П
 од Полезност следва да се разбира енергиен комфорт или много ниски нива на енергийни загуби и високи
нива на енергийна ефективност
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2. Анализ на запасите на въглища в България
Енергийните ресурси се измерват и оценяват по различен начин. Най-често
се прилагат мерни единици за работа, сила, мощност, топлотворност, еквивалентност. По отношение на въглищата се използват измерители на тяхната
топлотворност в калории (cal) и джаул (J). На съвременния етап при съставянето на енергийния баланс участват следните енергийни продукти.

n Антрацитни
въглища – Висококачествени въглища, използвани както за
индустриални, така и за домакински цели. Те са с по-малко от 10% летливи
вещества и с високо съдържание на въглерод (около 90% въглерод). Тяхната
брутна калорична стойност е над 24 000 kJ/кг на база фактическа влажност
и пречистени от примеси.
n Черни

въглища – Висококачествени въглища, които се характеризират
с повече от антрацитните въглища летливи вещества (над 10%) и по-ниско
съдържание на въглерод (под 90% въглерод), които не са включени в антрацитни въглища и в коксуващи се въглища. Тяхната брутна калорична
стойност е над 24 000 kJ/кг на база фактическа влажност и пречистени от
примеси.

България е зависима
от въглищата при
производството на
електроенергия, което
налага необходимостта
ОТ планиране и
намиране на

алтернативни
източници
на първична енергия

n Коксуващи
се въглища – Въглища с качества, позволяващи производ
ството на подходящи за използване в доменните пещи горива. Тяхната
брутна калорична стойност е по-висока от 24 000 kJ/кг на база фактическа
влажност и пречистени от примеси.
n Кафяви
и лигнитни въглища – неагломерирани въглища с ниска ка
лорична стойност – под 24 000 kJ/кг, съдържащи повече от 31% летливи
вещества и без база за сухо минерално вещество.
Допълнително в баланса участват горива от въглища, кокс, катран, производни газове, природен газ, нефт и нефтени дестилати, нефтопродукти, биомаси,
водна енергия, други горива (невъзобновими промишлени отпадъци), електроенергия и топлоенергия.
Въглищата са изчерпаеми, невъзобновими, изкопаеми енергийни ресурси.
Към 1980 г. промишлените запаси на въглища в България са имали следния
общ вид:

Таблица 1
Промишлени запаси
на въглища по видове в
натура и условно гориво
за 1980 г. в %

Вид на въглищата

Натура

Условно гориво

Лигнит

92,6

84,9

Кафяви

6,7

13,2

Черни

0,5

1,4

Антрацитни

0,2

0,5

Източник: Й. Йовчев, 1980
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Още към 1980 г. общите запаси на въглища в България са оценени като малки.
В запасите преобладава лигнитът, на който е съставлявал 92,6% от запасите в
натура и 84,9% в условно гориво. Това е предопределило запасите на въглища у нас да се използват главно за производство на електроенергия. Поради
ниската им транспортабилност оползотворяването им се планирало и реализирало на малка дистанция от мястото на добива. Тази особеност е определила
географията на ТЕЦ и енергийните райони у нас. Останалите видове въглища имат много малък дял, основно допълващо значение имат кафявите, които имат показатели, сходни с лигнита. Черните и антрацитните са свързани с
ограничени локации, добив и употреба в металургията.
n Лигнитни въглища
България проучва и започва да развива лигнитните си запаси на въглища през
50-те години на XX век. Запасите са най-големи и се срещат в плиоцена на всички котловини и заливните тераси на големите реки. В България има много находища на лигнит. От тях 14 са имали промишлено значение и в различни етапи
са били разработвани. Географската локация на лигнита е много конкретна. Ако
се изключи Ломският басейн, който никога не е разработван, в страната има две
лигнитни провинции: Маришка и Искърско-Струмско-Местенска.
Към Маришката са Източномаришкият, Западномаришкият и Елховският басейни. Към Искърско-Струмско-Местенска провинция са Софийски, Разложки, Бурелски, Алдомировски, Самоковски, Станянски, Кюстендилски, Чукуровски, Орановски, Канински, Храбърски. Ломският басейн има плиоценска
възраст, Западномаришкият горен олигоцен, всички останали горен миоцен.
Общи за лигнитните находища са следните особености. Мощността на въглищните пластове е малка. Те са обикновено два или три от по няколко метра.
Изключение правят Източномаришки и Елховски, където отделни пластове
достигат между 60 и 116 метра. Влажността е много висока и варира от 26% до
55-60%, което силно оскъпява тяхната употреба. Пепелното съдържание също
е високо и варира от 18 до 42%. Изгарянето на въглища с високо пепелно съдържание е свързано с отделянето на много дим, пепел във въздуха и други
твърди частици.
Маришката лигнитна провинция има най-голямо значение за енергийната
система на страната като на нейна база функционира система от 3 ТЕЦ. На
тази провинция се падат 85% от енергийния потенциал на въглищата в страната. В миналото този енергиен комплекс е играл важна роля за Бургаския
промишлен район и Дебелт, където е имало планове за втора металургична
база от типа на Кремиковци край София. Лигнитът заляга плитко и при добива му се засягат повърхностните и подземни водни тела, като най-застрашени
са басейните и грунтовите води на реките Сазлийка и Тунджа. Калоричността
им варира от 1250 до 1700 kcal, влага до 55%, до 4% сяра, 51-56% летливо вещество (основа за поява на твърди прахови частици). Съдържанието на въглерод
варира около 63-66%, както и превишени норми на SiO2 (силициев диоксид пясък), който абразира всички видове съоръжения.
Софийската лигнитна провинция включва участък „Кътина“, който е изчерпан, геоложките запаси в Елин Пелин, „Балша“, „Балша изток“, Бурелско, Станянско и Чукуровско находище. Към днешна дата нито едно от тях няма промишлено значение и не се експлоатира.
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Фигура 6
Геохроноложка таблица

Еон

Ера
Продължителност
Кайнозой
65,5 млях.

Период

Кватернер
Неоген

Палеоген

Епоха

Начало
(в млн.
години)

Холоцен

0,01

Пленстоцен

2

Плиоцен

5

Лигнитни въглища

Миоцен

25

Лигнитни въглища

Олигоцен

38

Лигнитни въглища

Еоцен

55

Палиоцен

65

Кафяви въглища

Креда

145,5

Черни въглища

Юра

199,6

Триас

251

Палеозой

Перм

299

291 нлвг.

Карбон

359,2

Де вон

416

Силур

443,7

Ордовик

488,3

Камрбий

542

Еднакарнй

630

Крноген

850

Тоний

1000

Стенни

1200

Екегасин

1400

Калимий

1600

Палеопротерозой

Статерии

1800

900 млнх.

Орознрий

2 050

Рясий

2 300

Сидерий

2 500

Мезозой
185,5 млнх.
Фанерсвой

Неопротерозой
458 млнх.

Мезопротерозой
600 млнх.
Протерозой

Неоархлй

2 800

300 млнх.
Палеоархай
Архай

Възраст на
въглищата

3 200

400 млнх.
Мезоархай

3 600

400 млнх.
Еоархан
Хаден
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4 700
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въглища
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Кюстендилско находище намиращо се северно от гр. Кюстендил в землищата на селата Соволяно и Николичевци в басейна на р. Бистрица. Лигнитът
заляга дълбоко 300-500 метра, полезният слой е тънък 5-8 метра, влажност
около 26%, въглерод около 67%, което го доближава до кафявите въглища,
високо съдържание на сяра около 5%. Без промишлено значение и без добив.

Фигура 7
Картосхема на басейните
на въглища в България

Орановско находище е често определяно и като находище на кафяви въглища
или като част от Пернишкия басейн заедно с Брежанското находище заради
възрастта – терциер. Те обаче имат голяма влажност над 30%, докато кафявите
имат до 21%. Въглеродното съдържание е високо над 66%. Намира се на 15 км
от Благоевград и има пряка транспортна връзка с гара Симитли. Към момента
се експлоатира.

Източник: https://bit.ly/2OmBWFn
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n Кафяви въглища
Към 1980 г. на кафявите въглища са се падали 6,7 % от балансовите запаси и
13,7% от условно гориво. Днес тези стойности са около 5,5% и 11%. (Цит. Бел.) В
България са установени 5 въглищни басейна на кафяви въглища с промишлено значение. Всички те имат ограничени запаси и са разнородни. Във всички
басейни има примеси на лигнитни въглища. Възрастта на кафявите въглища у
нас е олигоцен. Влажността им е до 21% и е необходимо първично обогатяване
при всички действащи рудници, калоричността е около 3500 Kcal/kg. В страната са оформени две провинции – Струмска и Черноморска.
Струмската провинция обхваща 85% от находищата и запасите на кафяви
въглища. Към нея се включват Бобовдолския, Пернишкия и Пиринския басейни.
Бобовдолският въглищен басейн съвпадат геоложки с покрайнината Резметаница до Колошко-Шабанския дял на Конявска планина, на запад Гологлавските височини и Поглед планина на юг. Басейнът има правилна форма с размери 15 на 5 км на около 20 км от Дупница. Произходът е ровов с 6 пласта с
дебелина от 1 до 12 метра. Басейнът има активен тектонски живот и е сложен
за добив. Причината са множество възседи и разседи, които са накъсали въглищните пластове с големи наклони. Покриващите скали са слабо споени,
което усложнява добива им. Отделят голямо количество въглищен природен
газ (метан) и могат да се самозапалват. Добиват се и се използват в ТЕЦ Бобов
дол. Към този басейн можем да отнесем и Кюстендилско находище мина „Витрен“ при с. Катрище.
Пернишкият въглищен басейн има формата на четириъгълник с граници с.
Рударци, кв. Калкас (Перник), гр. Батановци и с. Дивотино. Въглищните пластове не следват земеповърхните форми и имат голяма разлика във възрастта,
влажността, пепелното съдържание, калоричността, дълбочината и мощността на пластовете. Съществуват общо 4 въглищни пласта с мощност около 12
метра и средна мощност на пласт от 1 до 3 метра. По-голямата част от запасите
са изчерпани, а тези които са налице имат висока пепелност.
Пиринският въглищен басейн е най-висококачествен по калоричност, но е
развит в сложна геоложка обстановка. Съществуват активни неотектонски
движения, които са открили част от въглищата на повърхността, а други залягат дълбоко и добивът е сложен и скъп. В момента не се експлоатира активно.
Основната локация е община Симитли, с. Брежани.
Черноморската провинция на кафяви въглища обхваща Бургаския въглищен
басейн (мина „Черно море“) с 54 млн. тона запаси или 18% от всички запаси
на кафяви въглища. Находището се намира при с. Рудник (Бургаско). Въглищни басейни с кафяви въглища има в Николаевско находище (Сливенско), Боровдолски (Сливенско), Лудокамчийски. Тези находища не се експлоатират.
Мина „Черно море“ прекратява добив през април 2016 г.
n Черни въглища
На територията на България са оформени само два значими въглищни басейна Балканбаски и Добруджански.
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Балканбаският е изчерпан и няма промишлено значение. Добивът е бил
свързан с добив на коксуващи се въглища за нуждите на черната металургия
на Кремиковци, който е включвал и доменни пещи.
Добруджанският басейн заляга дълбоко (средно 2000m), площ от около 200
кв./км, има сложна геоложка структура, запаси над 5 млн.т условно гориво.
Установени са над 60 пласта, някои от които над 40 метра със средна калоричност 6000-7000 kcal/kg. Басейнът само е проучван и никога не е бил експлоатиран.
n Антрацитни въглища
Установено е едно значително находище на антрацит в България – Свогенски
басейн. То има сложна структура със 17 пласта, като добивани са били първите
10. Средното пепелно съдържание 34%, а калоричността около 4500 kcal/kg.
Въглищата са влажни около 9%. Установени са 3 въглищни участъка в този
басейн – Чибаовци, Зли дол и Томпсън.

Изводи:
n П
 реобладава лигнитът с ниска калоричност, влажност и пепелност;
n В
 сички лигнитни и кафяви въглища са усвоени в стопанския оборот чрез изградени ТЕЦ и заемат значителен дял в енергийния
баланс на България;
n С
 лед прекратяването на дейността на отделни мини възникват
много социални, екологични и устройствени проблеми, които не
намират адекватни решения. Примерите включват недостатъчни
действия по рекултивация на терени, водохващания на повърхностен и подземен отток и други, което води до емисии на замърсявания на води, почви и въздух;
n В
 сички въглищни басейни са добре проучени и не се очаква значителна промяна в обема и качеството им;
n С
 траната не може да разчита в дългосрочен план на запасите на
въглища и използването им за производството на електроенергия
и топлоенергия във връзка с реализация на стратегията за интелигентна специализация на Р. България 2014-202011.
n Д
 обивът и използването на въглища в европейски план е стопанска дейност, която подлежи на значителна редукция и преструктуриране в дългосрочен план в съответствие с целите на ЕС12 до
2050 г.

_______________________________
11. https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ris3_final_11_july_2017_bg.pdf
12. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2050-energy-strategy
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Към днешна дата данните за производството на въглища в България имат
следния общ вид:
хиляди тонове
Таблица 2
Производство и доставки
на твърди горива за 2018
година13

месеци на 2018

Антрацитни
и черни въглища,
вкл. коксуващи се

I

II

III

IV

V

VI

Производство

-

-

-

-

-

-

110

91

84

35

51

94

-

-

-

-

-

-

-28

22

-19

14

-3

-42

88

116

71

62

70

81

Внос
Износ
Изменение на запасите
Доставки страната

хиляди тонове
Кафяви и лигнитни
въглища

месеци на 2018
I

II

III

IV

V

VI

2 891

2 261

2 409

1 540

1 891

2 427

Внос

-

-

-

-

-

-

Износ

4

3

4

1

1

1

Производство

Изменение на запасите
Доставки страната

11

11

10

1

-4

2

2 898

2 269

2 414

1 540

1 886

2 428

хиляди тонове
Кокс от въглища

месеци на 2018
I

II

III

IV

V

VI

Производство

-

-

-

-

-

-

Внос

6

3

2

10

5

1

Износ

-

-

-

-

-

-

Изменение на запасите

0

1

4

-5

0

4

Доставки страната

6

4

5

5

5

5

“0” - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
“-” няма случай

_______________________________
13. https://bit.ly/2CVhj1U
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Фигура 8
Локации на мини на
кафяви въглища и ТЕЦ
в ЮЗР

СЪРБИЯ

Столица
Областен център
Общински център
Градове извън други центрове
Общини в България
Общини със специален фокус
Югозападна България и цели
на проекта
Локализация на мина
на кафяви въглища

МАКЕДОНИЯ

Държавна граница

ТЕЦ

Фигура 9
Производство и доставка на въглища в България, 2015-2017

Антрацитни и
черни въглища, вкл.
коксуващи се, хил.
тонове
2015
2016
2017

2500

2000
1500
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500

0

Производство

Внос

Износ

Изменение
на запасите

Доставки
страната
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Кафяви и лигнитни
въглища, хил тонове
2015
2016
2017

70000
60000
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Кокс от въглища,
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Фигура 10
Структура на
енергоизточниците в
обществени ТЕЦ, 2016 г.

Разход на горива за производство
на електрическа енергия в
обществени ТЕЦ, Тдж, 2016

Висококалорични
въглища
Нискокалорични въглища
Нефтопродукти
Коксов и доменен газ
Други горива
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Изводи:
n А
 нтрацитните въглища и кокса се внасят изцяло и са предназначени
за вътрешно потребление;
n К
 омпаниите, потребяващи антрацитни въглища и кокс, трябва да
предприемат мерки за внедряване на технологични иновации (напр.
клетки за хидроксиводород и др.), чрез които да намалят въглеродните емисии от тяхната употреба;
n Б
 ългария добива кафяви и лигнитни въглища, които потребява за
производството на електро и топлоенергия, като същите заемат над
85% от финансовите разходи за първична енергия в обществените
ТЕЦ;
n С
 траната ни е зависима от въглищата при производството на електроенергия, което налага необходимостта от планиране и намиране
на алтернативни източници на първична енергия;
n Р
 еализирането на енергийните и социални преходи и преструктурирането на икономическите профили на засегнатите региони е в риск
поради моноструктурността на първичните енергоизточници;
n У
 величаването на разходите за въглеродни емисии в бъдеще постоянно ще повишава финансовата тежест от употребата на въглища.

3. Общ енергиен баланс
Общият енергиен баланс се изготвя съгласно методологията на Евростат. Той
представя енергийните ресурси на страната чрез три групи показатели:
n за първичните източници на енергия
n за преобразуваната енергия
n за крайното използване на енергия.
За съставянето на общия енергиен баланс като единна мярка е използван тон
нефтен еквивалент (т.ч.). Превръщането на всеки енергиен носител от специфична мярка (тон, кубичен метър, киловатчас) в единна енергийна мярка
се извършва с коефициенти, отразяващи нетното им калорично съдържание
(количеството топлина, което може да бъде използвано). То е разлика между
брутното количество топлина, отделено при изгарянето на горивото и количеството топлина, необходимо за изпаряване на съдържащата се в горивото
вода). Между отделните мерни единици е в сила зависимостта: 1 ГДж = 0.239
Гкал = 278 кВтч = 0.0239 т н.е.
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Таблица 3
Общ енергиен баланс от първични енергоносители за 2016 г. (хил. тонове нефтен еквивалент)14
*За допълнителна информация вж. Приложение 3

Общо

Въглища Горива
от въглища

Природен газ

Нефт, нефтени дестилати, кондензати от
природен газ
и добавки за
рафинериите

Нефтопродукти

Възобновяеми горива
и отпадъци
(вкл. невъзобновяемите
отпадъци)

Производство
на първична
енергия

10 757

5 081

-

77

125

-

925

Възстановени
продукти

410

9

-

-

-

13

388

12 764

495

64

2 593

6 872

2 192

155

-6

32

4

18

58

-116

-2

5 695

4

-

2

-

4 621

127

78

-

-

-

-

78

-

18 152

5 613

68

2 686

6 955

-2 610

1 339

Внос
Изменение на
запасите
Износ
Морска
бункеровка
Брутно вътрешно потребление

На територията на Югозападна България се намират две ТЕЦ, които участват
в производството на ел. енергия, като техните мощности са както следва:

_______________________________
14. https://bit.ly/2Oom1GQ
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Таблица 4
ТЕЦ на територията на Югозападна България

ТЕЦ

Ел. енерЕл. енергия годишгия инста- но производство
лирана
(MWh)
мощност
(MW)

Топлинна енергия инсталирана
мощност
(MW)

Топлинна
Основно
енергия
гориво
годишно
производство (MWh)

ТЕЦ
Бобов
дол

3х210=630

3х25=75

Топлинна
енергия с
топлоносител гореща
вода – 233
970 MWh.

кафяви
въглища

502

Топлинна
енергия с
топлоносител гореща
вода – 214
700 MWh

Ел. енергия от високоефективно комбинирано производство
– 60 270 MWh.
Ел. енергия от невисокоефективно комбинирано производство
– 586 000 MWh.

ТЕЦ
Република –
Перник

105

257 511

Въведена в
експлоатация

Собственик

1973 г.

„Консорциум
Енергия“

1951 г.
Въглища
(природен
газ)

Топлофикация
Перник

Топлинна
енергия с
топлоносител водна
пара – 421
300 MWh
Източник: http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2018/res-c17-2018.pdf
http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2018/res-c10-2018.pdf

Крайното енергийно потребление в страната по икономически сектори за периода 2012 – 2016 г. е както следва:
Таблица 5
Крайно енергийно
потребление по сектори
(хил. т н.е.)15

Сектори

2012

2013

2014

2015

2016

Индустрия

2576

2576

2608

2701

2634

Транспорт

2871

2604

2937

3255

3348

Домакинства

2377

2257

2184

2213

2261

Селско стопанство

198

193

192

188

186

Услуги

1021

966

926

1010

1088

Източник: НСИ

_______________________________
15. З
 а изчислението на показателя съгласно дефиницията НСИ използва данни за брутното вътрешно
потребление, изготвени на базата на реалното отчетените количества енергия. Данните на НСИ се
различават с тези на Евростат, тъй като за изчислението на показателя, Евростат използва данни за
брутното вътрешно потребление, в които производството на атомната енергия е изчислено със среден
коефициент за целия Европейски съюз
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Данни за крайното енергийно потребление по сектори на регионално и областно ниво не са налични, но може да бъде счетено, че секторната структура
на енергийно потребление в Югозападна България е сходна с тази на национално ниво.

Изводи:
n В
 България на въглищата и на горивата от въглища се падат 31.3%
от общия енергиен баланс (ОЕБ), като 3.08% са вносни въглища и
горива от въглища;
n Б
 ългария основно работи със свои въглища и вносът няма водеща
роля в енергийния баланс;
n ВЕИ имат около 7.4% от общото брутно вътрешно потребление в
ОЕБ;
n Двете ТЕЦ, които се намират в Югозападна България използват
като основно гориво въглищата и заемат значителен дял в общото
производство на електроенергия в страната, тъй като сумарно
инсталираната им мощност се равнява на 45% от тази на ТЕЦ Марица
Изток II (с най-голяма инсталирана мощност в страната), на 58% от
тази на ТЕЦ – Варна (на второ място по инсталирана мощност) и на
81% от тази на ТЕЦ Марица Изток III (на трето място по инсталирана
мощност);
n Закриването на ТЕЦ Бобов дол и ТЕЦ Република – Перник ще
доведе до необходимостта от производство на 903 781 MWh ел. енергия
годишно от алтернативни източници.

Следващата фигурата показва, че България заема средно място в ЕС по отношение на показателя индустриални цени на електроенергията за 2017 г.
със стойности от 5.5 до 7.63 евроцента на киловатчас, което благоприятства
индустриалните локации и потенциални инвестиции.
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Фигура 11
Индустриални цени на
електроенергията в
избрани страни в Европа
2017,
по консумирана сума
(в евроцента на
киловатчас)*16
 00 до 2000 мегават часа
5
20 000 – 70 000 мегават
часа

7.22

Белгия

11.27
5.5

България

7.63
6.06
6.88
6.88
8.16

Чехия
Дания

9.72

Германия
7.16

Естония

15.19

8.7
8.89

Ирландия

12.37

7.66

Гърция

10.73
7.87

Испания

10.61

6.4

Франция

9.92

Италия

12.04

Кипър

12.17

14.77
14.14
9.75

Латвия
6.85

Литва
4.01

Люксембург

11.79

8.37

7.8
6.74
7.4

Унгария

11.26

Малта
6.14

Холандия

6.99

Австрия

8.22
9.3

7

Полша

8.77
8.77

Португалия
6.36

Румъния

5.85

Словения

14.09

11.45

7.69
7.84
9.63

Словакия

11.48

5.71

Финландия

6.67
4.65

Швеция

6.48
12.01
12.68

Великобритания
5

Норвегия

7.11
6.86

Хърватия
0

2

4

6

8

8.74
10

12

14

16

18

_______________________________
16. h
 ttps://bit.ly/2OlPH7r
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4. Климатични и енергийни приоритети на Европа.
Основни предпоставки за борба с климатичните
промени в Европа
Европейските приоритети в областта на климата и енергетиката са тясно взаимообвързани. Причината за това е водещата роля на енергийната система в
баланса на парникови газове в земната атмосфера. Само до преди две десетилетия човечеството считаше, че не e по силите му да промени или въздейства
трайно на някоя от геосферите. Земята, като планета има потребност от парниковите газове, тъй като те осигуряват температурния и климатичен комфорт
на биосферата, към която се причислява и човекът. Основният източник на
парникови газове на планетата се осигурява от ендогенната енергия на Земята, чрез действието на вулканите. Поради този факт, както и някои събития
с извънземен характер (удар от метеор), планетата Земя е навлизала сама в
около 2 000 ледникови епохи, четири от които са били изключителни по мащаб и продължителност – Гюнц, Миндел, Рис и Вюрм. Последната ледникова
епоха Вюрм приключва преди около 12 000 хил. години, които представляват
0,000266 % от възрастта на планетата. След този геоклиматичен момент определяме човешкия вид като Homo sapiens. Археолозите датират най-възрастните човешки цивилизации на около 8 000 г. Следователно, приключването на
ледниковата епоха е било основно условие, за да се развие успешно човешката
цивилизация и човекът да насели Земята.
По различни оценъчни данни човешката цивилизация преживява изключително дълъг адаптивен процес на развитие, като от тези 8 000 г. на световното
население са били необходими 7 800 години, за да достигне брой от 1 млрд.
население. Исторически това се случва около 1760 г. след н. е., което съвпада с „първата индустриална революция“ във Великобритания. От този момент
натам, човечеството разполага както с човешките, така и с технологичните и
материални ресурси за експоненциален растеж (растеж в ограничено пространство)17.
За следващите малко повече от двеста години човечеството умножава броя си
седем пъти. Официално по данни на ООН18 на 31.10.2011 г. броят на населението на Земята достигна 7 млрд. души. Последните прогнози на ООН за световното население допускат, че броят на хората на Земята ще се стабилизира
на около 10 млрд. души след 2062 г. В света ще има 20 страни, които ще разполагат с население от над 200 млн. души., като 6 от тях ще бъдат африкански.
Този растеж в броя на населението е резултат от изключителните инженерни
постижения на човечеството за много кратък времеви период. Един от стълбовете, на който се дължи този възход, са „безплатните“ за човека, от гледна
точка на физичната величина работа, енергийни суровини. Това позволи една
порция храна, една доза лекарство или друг вид продукт, да се произвежда изключително евтино и да се доставя до всяка точка на света на минимална цена.
Една от специфичните особености в развитието на човешката цивилизация бе

_______________________________
17.http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf
18.https://esa.un.org/unpd/wpp/
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нейната крайна регионалност. Тоест това развитие се отнася до конкретни региони и страни в света, които днес наричаме развити страни. Организацията,
която днес ги идентифицира, се нарича Г20. Големите страни членки на ЕС са
членки на Г20. Всички останали страни в света нямат тяхната икономическа
история и респективно техния опит за решаването на геоикономически проблеми от каквото и да било естество.
Икономическите процеси в тези страни са пряко свързани със състоянието на
климата, а като основен фактор, замърсяващ околната среда, биват сочени добивът на изкопаемите енергийни суровини и начинът на енергопотребление.
a. Значими събития и документи, свързани със секторите „Енергетика“ и „Околна среда“
За първи път в световната наука публикации, които алармират, че човешкият
растеж и технологии ще имат сериозен отрицателен ефект върху природата и
човека се появяват в началото на 60-те години в областта на токсикологията,
екологията и др. Това е периодът на следвоенното възстановяване и по-голямата част от развития свят се готви за глобален икономически растеж, вкл.
България, посредством мощна индустриализация. Следват множество важни
публикации в тази област, но отзвукът за доста дълъг период е слаб и се отнася
до определени нива на обществото в отделните страни. По важните от тях са:
n 1961
– Основава се World Wide Fund for Nature (WWF). Организация за опаз
ване на природните богатства и намаляване на негативното човешко въздействие върху околната среда;
n 1968
– Междуправителствена конференция за рационално използване на

биосферата под егидата на UNESCO;
n 1970 – Празнува се за първи път Денят на Земята посредством мирни демонстрации в САЩ;
n 1971 – Основава се „Greenpeace“ в Канада за защита на околната среда;
n 1972 – Римския клуб публикува доклада „Границите на растежа“;
n 1973 – Първа световна нефтена криза, причинена от възникването на ОПЕК;
n 1982 – Основава се световния институт за ресурсите на Земята;
n 1 985 – „Климатична промяна“ – В Австрия се провежда среща на Световната
метеорологична организация. Там за първи път се докладва за нарастването
на CO2 в атмосферата и други парникови газове. Прогнозира се глобалното
затопляне. Същата година се установява Озоновата дупка;
n 1986 – Чернобилска ядрена авария, която засяга и България;
n 1 987 – Докладът „Нашето общо бъдеще“ /Брунтланд/, който популяризира
понятието „устойчиво развитие“;
n 1 992 – Конференция на ООН по проблемите на околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро. Приема се „Програма 21“, Конвенцията за
биологичното разнообразие, Рамковата конвенция за климатичните промени и незадължителните „Принципи за горите“;
n 1 992 – Европейската общност приема законодателството за изграждане на
обща мрежа от защитени територии – Натура 2000, която към днешна дата
е най-голямата такава мрежа в света обхващаща над 787 хил. км.2
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n 1 996 – Приема се международният доброволен стандарт на система за корпоративно управление на околната среда ISO 14001 при работата на юридическите лица;
n 2005 – Протоколът от Киото влиза в сила;
n 2005 – Преформатиране на Лисабонската стратегия;
n 2006 – Публикува се Докладът „Стърн“ – Прави се заключението, че разходите за борба с последствията от климатичните промени ще струват на
човечеството 20 пъти повече от превантивните мерки днес. Според доклада,
опасността от глобално затопляне, което да бъде последвано от ледникова
епоха, е реална;
n 2006 – На екран излиза филмът „Неудобната истина“ (An inconvenient truth),
в който американският вицепрезидент Ал Гор отправя сериозно предизвикателство към тези, които оспорват смисъла от дебати за климатичните промени, както и тезата, че те не са провокирани от човешките действия;
n 2009 – Европейски климатични и енергийни цели за 2020,
n 2015 – Индикативните цели на Европа 203019 за климат и енергия;
n На 13 юли 2015 г. Европейският съвет20 приема решение, въз основа на което
ЕС да ратифицира Изменението от Доха, с което се установява вторият период на задължения по Протокола от Киото до 31.12.2020 г.;
n Конференция в Париж по изменението на климата от 30 ноември до 11 декември 2015 г. На 12 декември страните постигат ново глобално споразумение в областта на изменението на климата. Споразумението представлява
балансиран резултат и съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне далеч под 2°C. Парижкото споразумение влиза в сила на
4 ноември 2016 г., след като условията за ратифициране от поне 55 страни,
които са отговорни за най-малко 55 % от общите емисии на парникови газове, са изпълнени. Всички държави от ЕС са ратифицирали споразумението;
n 2018 – по време на българското председателство на Съвета на Европа се
финализират целите за енергийна ефективност на ЕС до 2030 г. – 32% от
ел. енергията да бъде произвеждана от ВЕИ и да постигне водещата цел за
енергийна ефективност от 32,5%. Новите цели са изложени в ревизираната
директива за енергийната ефективност и в ревизираната директива относно
възобновяемата енергия, приета от Съвета на 4 декември 2018 г. Съветът
също приема и т.нар. регламент за управление, който определя рамката за
управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата, с
което завършва последният етап от законодателната процедура, част от пакета за чиста енергия21.

_______________________________
19. К
 ъм датата на изготвяне на настоящия документ тези цели не са финализирани и ще бъдат добавени в този
раздел при тяхното окончателно приемане.
20. https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-zakon-za-ratificirane-na-izmenenieto-ot-doha-na-protokola-otkioto-i-na-sporazumenieto-mejdu-evropejskiya-suyuz-i-negovite-durjavi-chlenki-i-islandiya/
21. h ttps://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/energy-efficiency-renewablesgovernance-of-the-energy-union-council-signs-off-on-3-major-clean-energy-files/?utm_source=dsms-auto&utm_
medium=email&utm_campaign=Energy+efficiency%2c+renewables%2c+governance+of+the+Energy+Union%3
a+Council+signs+off+on+3+major+clean+energy+files#
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b. Стратегия „Европа 2020“ и секторите „Енергетика“ и „Околна
среда“
Стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“, приета през 2010 г., налага
подобряване на координацията и обвързването на различни политики и национални стратегии, включително на политиката и стратегиите за балансирано и устойчиво регионално развитие в рамките на Европейския съюз, с цел
постигане на три подсилващи се взаимно приоритета:
n интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;
 стойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентноспоn у
собна икономика с по-ефективно използване на ресурсите (пряко засяга
Плана за справедлив преход в Югозападна България);
n приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.
По трите приоритета ЕК предлага общо седем водещи инициативи за стимулиране на напредъка, разпределени така:

Интелигентен
растеж

Програма в областта на цифровите технологии за Европа
Съюз за иновации
Младежта в действие

Устойчив растеж

Европа за ефективно използване на ресурсите (пряко засяга Концепцията
за справедлив преход в Югозападна България)
Индустриална политика за ерата на глобализацията

Приобщаващ
растеж

Програма за нови умения и работни места (пряко засяга Концепцията за
справедлив преход в Югозападна България)
Европейска платформа срещу бедността (пряко засяга Концепцията за
справедлив преход в Югозападна България)

n И
 нтелигентен растеж
• „ Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ – има за цел
да ускори развитието на високоскоростен достъп до интернет и да извлече
ползи от наличието на единен цифров пазар за домакинствата и фирмите;
• „ Съюз за иновации“ - има за цел да подобри рамковите условия и достъпа
до финансиране за научноизследователска дейност и иновации, за да гарантира превръщането на иновативните идеи в нови продукти и услуги, които
създават растеж и работни места;
• „ Младежта в действие“ - има за цел да подобри постиженията на образователните системи и да улесни навлизането на млади хора на пазара на
труда.
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n У
 стойчив растеж
• „Европа за ефективно използване на ресурсите“ - има за цел да премахне връзката между икономическия растеж и използваните ресурси, да подкрепи преминаването към нисковъглеродна икономика, да увеличи приложението на възобновяеми енергийни източници, да модернизира нашия
транспортен сектор и да стимулира енергийната ефективност;
• „Индустриална политика за ерата на глобализацията“ - има за цел да
подобри бизнес средата, по-специално за МСП, и да подкрепи развитието
на силна и устойчива индустриална основа, позволяваща конкурентоспособност в световен план.
 риобщаващ растеж
n П
• „Програма за нови умения и работни места“ - има за цел да модернизира пазарите на труда и да направи гражданите по-способни, като развива
техните умения през целия им живот с цел да повиши участието в трудовия
живот и постигне по-добро съгласуване между предлагането и търсенето на
труд, в това число чрез трудова мобилност;
• „Европейска платформа срещу бедността“ - има за цел да гарантира социално и териториално сближаване, така че ползите от растежа и работните
места да са споделени в голяма степен и хората, живеещи в условията на бедност и социално изключване, да имат възможност да живеят достоен живот
и да представляват активна част от обществото.
Фигура 12
Основни цели на Европа
2020
Конкурентоспособност

Сигурност на доставките

Устойчивост

Фигурата показва трите основни процеса, които трябва да протичат
едновременно. Ако една териториална единица приложи стратегия само в
посока подобряване на конкурентоспособността си, вероятно ще застраши
екологичната си устойчивост. Ако се приложи стратегия, която е насочена
само към екологичната устойчивост, вероятно това ще застраши сигурността
на доставките на тази територия - на енергия, на храни, услуги и др. Ако бъдат
застрашени сигурността на доставките, то конкурентоспособността на тази
територия рязко спада. Така че при следването на всяка една от тези цели,
трябва да се мисли за последствията по отношение на другите две.
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Приоритетни направления на Стратегията ,,Европа 2020‘‘
Интелигентен растеж - икономика на знания и иновации
Устойчив растеж - нисковъглеродна икономика, ВЕИ, конкурентоспособност чрез ефективно използване на ресурсите, добра бизнес среда за МСП и активно предприемачество
Приобщаващ растеж - паралелно развитие и на традиционна икономика с висока заетост на нискоквалифицирана работна ръка, буфер срещу бедността, средство за социално и териториално сближаване

Европа 2020‘‘ - водещи цели и равнища до 2020 г.
Трудова заетост

Работа за 75% от хората на възраст между 20 и 64 години

Научноизследователска и
развойна дейност (НИРД)

Инвестиране на 3% от БВП на ЕС в НИРД

Изменение на климата и
устойчивост на енергетиката

Намаляване на емисиите на парникови газове с 20% /или с до 30%, ако
бъдат изпълнени условията спрямо 1990 г.
Добиване на 20% от енергията от възобновяеми енергийни източници;
Увеличаване на енергийната ефективност с 20%

Образование

Намаляване на равнището на ранното прекратяване на средното образование под 10%
Поне 40% от 30-34 годишните със завършено висше образование

Борба с бедността и социалното включване

Поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално
изключване хора

ЦЕЛ 3 - Изменение на климата и устойчивост на енергетиката
ЕС е на път да постигне заложените равнища на Европа 2020 по отношение на
т. 3. „Изменение на климата и устойчивост на енергетиката“. Според комисията до края на 2020 г. се очаква:
n Намаление на парниковите газове с 24%, което е 4% над целевата стойност;
n Н
 арастване на възобновяемите източници до 21%, което е 1% над целевата
стойност;
n Н
 амаление на консумацията на енергия със 17%, което е 3% под целевата
стойност.
Няма условия да се постигнат само целите по отношение консумацията на
енергия.
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Изводи:
n Н
 алице е значителен обем от научни публикации, стратегически документи, доклади и други, които се отнасят до климатичните и енергийни въпроси, като същите са отразени и в стратегическите документи на различни нива в Република България – вж. Приложение 4;
n Разгледаните документи в раздела поставят основен фокус върху
важността от последствията от индустриалния растеж и употребата
на изкопаеми горива;
n Европейските цели са мултипредметни – екологични, социални, образователни, финансови. Това поставя сериозно предизвикателство
по отношение на тяхното реализиране. Практиката показва, че постигането на една от целите не води до компенсиране в изоставането
по отношение на останалите;
n Ролята на всяка страна членка е да подбере политики, които да постигнат целите на ниво ЕС, но и да отразят нейните предимства и
слаби страни.

5. Интердисциплинарен и междусекторен подход
при целеполагането между икономическо
развитие и околна среда
Към днешна дата все по-често се провеждат срещи, изискващи интердисциплинарен подход между икономика и околна среда, икономика и климатични промени, климат и енергетика. Във всички срещи и последващи доклади се посочва, че ресурсите на Земята по отношение на въглищата, нефта и
газа, дори да бъдат достатъчни за още много десетилетия, тяхната употреба
е нецелесъобразна от гледна точка на глобалното затопляне и климатичните
промени.
Поради това, в най-новите цели на ЕС на мултисекторно ниво въпросите за
енергетиката и климатичните промени са реално обединени в един. Настоящият план за справедлив преход в Югозападна България изхожда от същата перспектива за единство между енергетика и климатични предизвикателства.
a. Въглеродна и енергийна интензивност в ЕС
В рамките на ЕС съществуват сериозни различия на отделните икономики по
отношение на въглеродната интензивност по страни (Емисии парникови газове / реален БВП). България е страната с най-висока въглеродна интензивност,
което означава, че страната ни създава най-много парникови газове на единица произведен реален БВП.
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Въглеродна интензивност през 2011
Индекс ЕС = 1

Фигура 13
Въглеродна интензивност по страни в ЕС

Намаляване на въглеродната интензивност в периода 2000-2011 (%)

Таблица 6
Енергийна интензивност

По данни на Световния доклад22 за енергетика на „Бритиш Петролеум“ юни
2017, за периода 2006-2016 г., България намалява емисиите на въглероден
диоксид от 49.2 на 42.9 милиона тона. Въпреки това въглеродната интензивност остава на едно от най-високите нива в Европа. По данни на „Бюлетин
за състоянието и развитието на енергетиката на Република България“23 на
Министерство на енергетиката (МЕ) темпът на енергийна интензивност има
следният общ вид:
2012

2013

2014

2015

2016

Енергийна интензивност
на икономиката – ЕС 28

кгне/1000 евро

129.8

128.1

121.3

120.1

118.6

Енергийна интензивност
на икономиката –
България

кгне/1000 евро

467.8

426.3

445.5

448.5

422.6

Изводът, който може да се направи е, че степента на енергийна интензивност
в ЕС се подобрява с 8.6% за целия период, а в България с 9.6%. Това е недостатъчно за преодоляване на общата тенденция и все още енергийната интензивност на България остава 3.56 пъти по-висока от тази на ЕС 28.
Този проблем за България има тенденцията да се изостри с оглед условията и начините за ценообразуване и централизирана регулация на цените на
пазара. На европейско ниво въпросът с нарастването на цените може да се
проследи от следните фигури:
_______________________________
22. https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
23. https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/vop/buletin_2018.pdf
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Фигура 14
Нарастване на цените на ел. енергията в Европа
Доставка на енергия
Разходи за енергийни мрежи
Данъци и такси
Подкрепа за ВЕИ % от общото
15

19.6

20

12.4

16.6
15

+36%

10

+18%

10.6
+127%

10

+30%

-3%

5
+8%

5

3%

0

2008

евроцента/kWh

7%

2008

2012

Домакинства

9%

4%

0

2012

евроцента/kWh Индустрия

От фигурата ясно личи, че цената на ел. енергията за домакинствата в Европа
нараства най-много от данъци и такси, разходи за енергийна мрежа и доставка на ел. енергия. Нарастването на цената за домакинствата в ЕС е в рамките
на до 7%, което е най-малкият дял от факторите за увеличение на цените.
При индустрията нарастване има в данъци и такси, които са се увеличили със
127%, разходите за мрежа с 30%, докато доставката на енергия е поевтиняла
за периода 2008-2012 г. с 3%. През 2012 г. нарастването на цената на енергията за индустрията е достигнало 9%, което е значително по-малко от първите
две пера. Основният извод е, че нарастването на цената на електрическата енергия в ЕС не се дължи на подкрепата за ВЕИ, а на други
фактори, които са част от традиционната енергийна система.
В тази връзка ЕК предприе мерки, като актуализира и набеляза новите цели
до края на 2030 г. още в периода 2014-2015 г., като преговорният процес приключи в края на българското председателство на Съвета на ЕС.

ЕВРОПА 2020

20 % намаление на
парниковите газове

20 % енергия
от ВЕИ

20 % намаление на
консумацията на енергия

ЕВРОПА 2030

40 % намаление на
парниковите газове

≥ 32 %
енергия от
ВЕИ

Цел 32,5 % за енергийна
ефективност
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Изводи:
n Н
 арастването на цените на енергията ще продължи, но мерките и
политиките, които ще се приложат ще намалят енергопотреблението и това ще осигури социално поносим преход по отношение на разходите за енергия24;
n Допълнителен фактор за растеж на цените е, че нововъзникващите бизнеси в енергийния сектор ще се стремят към висока норма на
възвръщаемост на капитала, по-високи доходи на заетите, както и
поради нарастващата социално-осигурителна тежест в Европа и
България вследствие на демографските предизвикателства и др.;
 звеждането на въглищните мощности от енергийните системи ще
n И
бъде друг фактор, който ще допринесе за повишаването на цените на
електроенергията до момент, в който ВЕИ не съумеят да ги заместят
напълно по мощност и сигурност на доставките;
 сновната полза за обществото (цел) ще бъде стремеж към намаn О
ляване на парниковите газове (декарбонизация на икономиката),
овладяване повишаването на глобалните температури и промените
в климата, както и възникване на напълно нови бизнеси и бизнес
ниши, които да породят нов тип устойчив икономически растеж и
нови професии с нови работни места;
n Нововъзникващите работни места в сектори, които до този момент
не са съществували съдържат основния механизъм за справедлив
социален преход. Те обаче изискват модерна организационна структура за трансфер/дифузия на иновации, което за българската икономика е сериозно предизвикателство.

b. Стратегията „Чиста планета за всички“25

смекчаване на
последиците,
необходими за

ограничаване
на глобалното
затопляне
до 1,5°C

Европейската комисия призовава до 2050 г. Европа да постигне неутралност
по отношение на климата чрез предложени 8 сценария през м. ноември 2018
г. в дългосрочната си стратегическа визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. —
„Чиста планета за всички“.
Стратегията показва как Европа може да играе водеща роля за постигане на
неутралност по отношение на климата чрез инвестиции в реалистични технологични решения, овластяване на гражданите и обединяване на усилията
в особено важни области като индустриалната политика, финансите или научните изследвания, като същевременно осигури социална справедливост в
името на един справедлив преход.
Визията на Комисията за неутрално по отношение на климата бъдеще обхваща
почти всички области на политиката на ЕС, като тя е съгласувана с целите на Парижкото споразумение, за да се постигне задържане на покачването на темпе_______________________________
24. В
 ж. Фигура 4 Заместителна рамка на енергиен преход с два фактора (цена и потребление) за определен
период
25. h
 ttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_bg.htm
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ратурата значително под 2 °C и продължава усилията то да се задържи до 1,5°С“.
За ЕС да заема лидерска роля в глобален мащаб в стремежа към неутралност по
отношение на климата означава самият ЕС да я постигне до 2050 г.
Целта на дългосрочната стратегия е не да се определят цели, а да се създаде
виждане и чувство за посока, план за него, а също и да се осигури вдъхновение
и възможност на заинтересованите страни, на научните работници, предприемачите и гражданите да развиват нови и иновативни промишлени сектори,
предприятия и работни места.
В дългосрочната стратегия се обръща внимание на множеството възможности,
достъпни за държавите членки, предприятията и гражданите и как те могат
да допринесат за модернизирането на европейската икономика и за подобряването качеството на живот на гражданите. С нея се правят усилия да се
гарантира, че преходът е социално справедлив, засилва се конкурентоспособността на икономиката и промишлеността на ЕС на световните пазари, като се
осигуряват висококачествени работни места и устойчиво развитие в Европа и
същевременно се подпомага справянето с други предизвикателства, например
качеството на въздуха и загубата на биологично разнообразие.
Пътят към неутралната спрямо климата икономика ще изисква съвместни
действия в седем стратегически области: енергийна ефективност, внедряване
на възобновяеми енергийни източници, чиста, безопасна и свързана мобилност, конкурентоспособна промишленост и кръгова икономика, инфраструктура и междусистемни връзки, биоикономика и естествени поглъщатели на
въглерод, улавяне и складиране на въглерода с цел справяне с оставащите
емисии.
c. Пътната карта на Европейския съюз за конкурентна нисковъглеродна икономика до 2050 г.26
Европейската комисия търси икономически ефективни начини да направи европейската икономика по-екологосъобразна и по-малко енергоемка. Пътната
карта за нисковъглеродна икономика27, която е предшественик на Стратегията
„Чиста планета за всички“, показва, че:
n Д
 о 2050 г. ЕС трябва да намали емисиите на парникови газове до
80% под нивата от 1990 г.
Пътната карта казва, че до 2050 г. ЕС трябва да намали своите емисии до 80%
под нивата от 1990 г. само чрез вътрешни намаления (т.е. вместо да разчита на
международни кредити).
Това е в съответствие с ангажимента на лидерите на ЕС за намаляване на емисиите с 80-95% до 2050 г. в контекста на подобни намаления, които развитите
страни трябва да предприемат като група.
За да постигне тази цел, ЕС трябва да продължи да напредва към общество с
ниски въглеродни емисии. Чистите технологии играят важна роля.

_______________________________
26. h
 ttps://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_bg#tab-0-1
27. https://ec.europa.eu/clima/news/public-consultation-strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reduction_en - предстои финализиране и след приемането ще бъде отразено в настоящия раздел
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n К
 райни срокове за постигането на целите
Ранното действие спестява разходи по-късно. Ако отложим действието, ще
трябва да намалим емисиите много по-драстично на по-късен етап.
Пътната карта определя икономически ефективен път за постигане на целта
от 80% до 2050 г.
За да се постигне това, емисиите на Европа трябва да бъдат:
• 4
 0% под нивата от 1990 г. до 2030 г. (тази цел вече беше одобрена като част
от рамката за 2030 г.);
• до 60% до 2040 г.

1990 г.

ЦЕЛ
парниковиТЕ
газове –
80% под нивата

2050 г.

от 1990 г.

 амаляване на емисиите по икономически сектори
n Н
Всички сектори трябва да допринесат за нисковъглеродния преход в съответствие с техния технологичен и икономически потенциал.
Ще са необходими действия във всички основни сектори, отговорни за европейските емисии - производство на електроенергия, промишленост, транспорт, сгради, строителство и селско стопанство, но съществуват различия между секторите относно количеството на очакваните намаления.

Фигура 15
Емисии на ЕС на парникови
газове — към намаляване
с 80% на вътрешните
емисии (100 % = 1990 г.)
Енергетика
Жилища и офиси
Промишленост
Транспорт
Селско стопанство,
емисии, различни от СО2
други отрасли, емисии,
различни от СО2

100%

Настояща политика
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n П
 олзи
Пътната карта заключава, че преходът към общество с ниски въглеродни емисии е осъществимо и достъпно, но изисква иновации и инвестиции. Този преход ще:
• стимулира европейската икономика благодарение на развитието на чисти
технологии и енергия с ниска или нулева въглеродна мощност, насърчаваща
растежа и работните места;
• помогне на Европа да намали използването на ключови ресурси като енергия, суровини, земя и вода;
• направи ЕС по-малко зависим от скъпия внос на нефт и газ;
• донесе ползи за здравето - напр. чрез намалено замърсяване на въздуха.
За да направи прехода, през следващите четири десетилетия ЕС ще трябва да
инвестира допълнителни 270 млрд. евро (или средно 1,5% от своя БВП годишно).

d. Енергийна пътна карта на ЕС за периода до 2050 г.28
Благосъстоянието на хората, конкурентоспособността на промишлеността и
функционирането на обществото като цяло зависят от безопасната, сигурна и
устойчива енергия на достъпни цени.
ЕС е поел ангажимент да намали до 2050 г. емисиите на парникови газове до
80—95 % под нивата от 1990 г. в контекста на необходимото намаляване от развитите държави. В Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. Комисията
проучва предизвикателствата, които поставят постигането на целта на ЕС за
декарбонизация, като в същото време се гарантира сигурност на енергийните
доставки и конкурентоспособност.
Предприет е анализ на сценариите, който разглежда въздействието, предизвикателствата и възможните начини за модернизиране на енергийната система.
Не се разглеждат варианти „или-или“, а варианти, поставящи акцент върху
общите елементи, които възникват и подкрепят дългосрочните подходи към
инвестициите.
Сценарии, произтичащи от Енергийната пътна карта на ЕС до 2050 г.:
n С
 ценарий на базата на текущите тенденции
• Референтен сценарий
Референтният сценарий включва текущите тенденции и дългосрочните прогнози за икономическото развитие (годишен растеж от 1,7 % на брутния вътрешен продукт (БВП). Сценарият включва политиките, приети до март 2010
г., в т.ч. целите за 2020 г. за дела на възобновяемите енергийни източници и
намаляването на емисиите на парникови газове, както и Директивата относно
схемата за търговия с емисии.

_______________________________
28. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:52011DC0885
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• Инициативи на базата на текущите политики
При този сценарий се актуализират приетите мерки, напр. след събитията
във Фукушима вследствие на природните бедствия в Япония, и се предлагат
мерки, напр. в стратегията „Енергетика 2020“; сценарият включва също така
предложените действия във връзка с Плана за енергийна ефективност и новата директива за енергийно данъчно облагане.
n С
 ценарий за декарбонизация
• Висока енергийна ефективност
Политически ангажимент за много големи икономии на енергия. Например,
по-строги минимални изисквания за електроуредите и новите сгради; високи
темпове на обновяване на съществуващите сгради; въвеждане на задължения
за икономии на енергия от енергоснабдителните предприятия. Това ще доведе
до 41-процентно намаляване в търсенето на енергия до 2050 г. в сравнение с
пиковите стойности през 2005—2006 г.
• Диверсифицирани технологии за доставка
Не се дава приоритет на никоя технология; всички енергийни източници могат да се конкурират на пазарна основа без никакви конкретни мерки за подкрепа. Декарбонизацията се направлява от ценообразуването на въглеродните
емисии, като се предполага, че обществеността приема, както улавянето и съхранението на ядрени материали, така и улавянето и съхранението на въглероден диоксид.
• Висок дял на възобновяемите енергийни източници
Решителни мерки за подкрепа за възобновяемите енергийни източници, което да доведе до много висок дял на тези енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия (75 % през 2050 г.) и до 97 % дял на възобновяемите
енергийни източници в потреблението на електроенергия.
• Забавено улавяне и съхранение на въглероден диоксид
Този сценарий е подобен на сценария с диверсифицирани технологии за доставка, но тук се предполага, че улавянето и съхранението на въглероден диоксид е забавено, което води до по-висок дял на ядрената енергия, а декарбонизацията се направлява по-скоро от цените на въглеродните емисии, отколкото
от технологичния натиск.
• Нисък дял на ядрената енергия
Този сценарий е подобен на сценария с диверсифицирани технологии за доставка, но тук се предполага, че не се изграждат нови ядрени инсталации (с изключение на реакторите, които се строят понастоящем), което води до по-широко навлизане на улавянето и съхранението на въглероден диоксид (около 32
% в производството на енергия).
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Фигура 16
Сценарии за
декарбонизация на ЕС –
разпределение на дяловете
на горивата в първичното
потребление на енергия
за 2030 г. и 2050 г. спрямо
изходните позиции от
2005 г. (в %)

n П
 ътят от 2020 г. към 2050 г. — предизвикателства и възможности
• Преобразуване на енергийната система чрез:
– икономии на енергия и управление на търсенето;
– преминаване към възобновяеми енергийни източници;
– заместване на въглищата (и нефта) с газ в краткосрочен до средносрочен
план;
– преобразуване на други изкопаеми горива;
– използване на ядрена енергия като вариант за декарбонизация;
– интелигентни технологии, съхранение и алтернативни горива.
• Преосмисляне на енергийните пазари чрез:
– нови начини за управление на електроенергията;
– интегриране на местните ресурси и централизираните системи.
 обилизиране на инвеститорите — Обединен и ефективен подход към
• М
стимулите в енергийния сектор
• Ангажиране на обществеността

Изводи:
n Интердисциплинарният и междусекторният подход при целеполагането между икономическо развитие и опазването на околна среда
е свързан с нови технологии за развитието на сектор „Енергетика“ (в
т.ч. ВЕИ), както и с развитието на кръговата икономика и по-ефективното използване на ресурсите.

n През последните десетилетия е създадена значителна нормативна

база в подкрепа на тяхното прилагане както на европейско, така и
на национално ниво, която вече въздейства на обществените отношения.
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Преглед на основните нормативни европейски и български документи е направен в Приложение 5, които са взети предвид и при разработването на настоящия документи и изготвянето на предложенията за алтернативни икономически дейности в региона на Югозападна България.

6. Перспективи за сектор „Енергетика“ на ЕС
и България
a. Инвестиции в енергийна инфраструктура
Следващата фигура илюстрира прогнозата за разходите за енергия в перспектива по основни компоненти. Фигурата показва, че независимо от усилията, енергийните разходи глобално ще нарастват до 2030 г., като се очаква
да достигнат 14,3 % от БВП на ЕС 28, което е ръст от 1,5%. След това темпът
на нарастване се очаква да се забави или да бъде близък до нула. Причината за това е, че се очаква да бъде завършен пълен цикъл на технологиите за
ВЕИ по „Гартнер“29 и те ще са навлезли в своето „продуктивно плато“. Тоест,
в този момент технологиите ще са достигнали пазарна зрялост и ще имат
постоянни и прогнозируеми стойности, което ще позволява реализирането на устойчиви бизнеси, създаващи нови работни места. Цените до 2050 г.
ще останат на постоянни нива, но ще настъпи трансформация в структурата
на разходите. Най-голям дял при формиране на разходите за енергия ще се
пада на инвестиции в инфраструктура, тъй като по-голямата част от енергийната инфраструктура в Европа е на повече от 45 г. към днешна дата – 2018 г.
Към 2050 г. ще са протекли следните изменения:
n И
 нвестициите в енергийна инфраструктура ще са нараснали с още 2,5% и
ще формират основния разходен фактор при определянето на крайните
цени на енергията;
n И
 нвестициите в енергийна ефективност ще са се увеличили над пет пъти,
като разходен фактор при определянето на крайните цени на енергията;
n Д
 елът на вносни горива ще е намален наполовина, тъй като основна част
от личния и обществения транспорт ще се движи с ел. енергия или друг
енергиен източник;
n Б
 лагодарение на мерките за енергийна ефективност и подобренията в
домакинската техника, количеството на енергията, купувано от домакинствата, ще бъде намалено с 25%. В някои страни, където домовете са изградени като тип „пасивни (умни) сгради“, този процент ще бъде значително
по-нисък.

_______________________________
29. Т
 ехнологичният цикъл на Гартнер е запазена графична презентация, разработена и използвана от американската фирма за проучвания, консултации и информационни технологии Gartner, която представя зрелостта, приемането и социалното приложение на конкретни технологии. Технологичният цикъл представя
графично и концептуално зрелостта на възникващите технологии чрез пет фази.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle
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Фигура 17
Енергийни разходи,
разбивка по основни
компоненти (средногодишно като % от БВП)
 нвестиции в
И
инфраструктура
Инвестиции в енергийна
ефективност
Внос на горива
Покупки на енергия от
домакинствата

2010

2030

2050

16%
14.3

14.1

12.8
+2,5
инвестиция

12%

8%

-1,2
внос

4%

0%

Важността на инвестициите в енергийна инфраструктура може да се докаже
чрез оценката на видовете енергийна инфраструктура, изградени в страните
от ЕС. Като цяло Съюзът разчита на мощности, които са изградени преди повече от 45 г. и които функционират предимно на база конвенционалните енергийни източници.30
Фигура 18
Възраст на енергийните
мощности в ЕС през 2013 г.
(в години)
 ЕИ вкл. водна
В
Ядрена
Газ
Нефт
Въглища

300.000 MW
250.000 MW
200.000 MW
150.000 MW
100.000 MW
50.000 MW
0 MW
<10

11-20

20-30

30-40

40-50

>50 години

Изводи:
n М
 ощностите работещи на въглища са изградени основно в период от
преди 30-50 години. След това изграждането на нови енергийните
мощности на въглища рязко намаляват;
n Основните ядрени мощности са изградени в период 20-40 години. В
България АЕЦ – Козлодуй стартира работа през 1974 г.;
n В
 последните 20 години основно се развиват мощностите за газ и
ВЕИ. Особен момент е, че през целия период се развива ВЕИ, тъй
като в по-ранните периоди е представен от изграждането на мощности с водна енергия – ВЕЦ;
n В последния период от 10-15 години е налице явен растеж към газ и
ВЕИ. Това са и двата основни приоритетни източника на енергия и
респективно енергийни мощности в средносрочен план. Това е основната причина за интереса на европейско ниво за изграждането
на трансконтинентални газопроводи, както и извършване на проучвания на шистов газ и ВЕИ.
_______________________________
30. h
 ttps://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/2030/docs/climate_energy_priorities_en.pdf
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Таблица 7
Методи за постигане на
целите на Европа 2020 и
2030

Система
емисии

Един от основните проблеми, на който трябва да бъде намерено решение, е
да се предложи „разходно-ефективно“ намаляване на емисиите на парникови газове, посредством увеличаване дела на ВЕИ в структурата на енергетиката на ЕС.
за

търгуване

с За секторите в Европейска- Извън схемата под равнита схема за търговия с еми- щето им за 2005 г.
сии (ЕСТЕ) /базова 1990 г./

2020

-21%

-20%

-10%

2030

-40%
Сумарно -43%

-43%

-30%
За България 0%

Метод

• Налагане на ограничения и
търговия
• Поддържане на допълнителен
пазарен резерв
• Защита срещу изпускане на
въглеродни емисии

 оделяне на усилията, чрез
•П
обвързващи национални цели
•П
 оддържащи мерки (вкл.
стандарти)

Един от последните елементи, които трябва да се анализират, са основните
сектори, явяващи се източници на парникови газове. Това ще определи кои
да бъдат секторите, където мерките ще дадат най-пряк и бърз ефект.

Фигура 19
Дял на емисиите на
парниковите газове, по
сектори и вид парников газ
в Европа за периода 19902030г.

100%

CO2 от енергиен сектор
CO2 от отопление на
сгради
CO2 от индустрия
CO2 от транспорт
други парникови газове

60%

текуща политика
80%

40%

20%

0%
1990

нивата на CO2 в
атмосферата не трябва
да преминават

0,045%

в свободно състояние

2000

2010

2020

2030

Основният проблемен парников газ остава въглеродният диоксид. По данни на доклада „Стърн“31 нивата на въглероден диоксид не трябва да преминават 450 частици на милион 0,045% в свободно състояние в атмосферата.
Към 2006 г. нивата се оценяват на около 0,039%, а днес те вече са 0,0405%32.

_______________________________
31. http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf
32. h
 ttps://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/State-of-the-Global-Climate-in-2018_for-COP24-DSG-1-1.pdf
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За сравнение през 90-те години делът на въглеродния диоксид в атмосферата
се е оценявал на 0,021%, тоест 210 частици на милион. По данни на Националната океанска и атмосферна администрация33 на САЩ към 2016 г. нивото е
402.9 частици на милион (0,0403%), което според тях е най-високото ниво за
последните 800 хиляди години.
Фигура 20
Очаквани икономии от
текущите ангажименти в
областта на енергийната
ефективност за периода
2011-2030г. на ниво ЕС

700

Необходими инвестиции
Общи икономии
Нетни икономии на
година/млрд. евро

300

{

600
500

363
311

400

178

200
100

21

0

2011-2015

2018-2020

2021-2025

2026-2030

От фигурата става ясно, че периодът 2016-2020 г., в който основно попада и
настоящият план за справедлив преход като разработка, е първият на който
ЕК залага значим ръст на икономиите, резултат от инвестиции в енергийна
ефективност и използването на ВЕИ.

Извод:
Един бъдещ интегриран енергиен пазар на ниво ЕС ще донесе
много ползи за всички страни, тъй като ще позволи по-ефективното
управление на разходите за енергия към трети страни. Към днешна
дата вътрешният пазар за природен газ и електрическа енергия на ЕС
се оценява на стойности между 43 и 70 млрд. евро на година. Основните
източници на енергия, на които ще се заложи в ЕС, са възобновяеми
източници с водеща роля на слънчевата енергия, водната и вятърната.
Другите два основни източника ще бъдат запасите на природен газ в
рамките на ЕС и оценка на запасите на шистов газ в рамките на ЕС.

b. Енергийни ангажименти на България и ВЕИ
България, посредством договора за присъединяване към ЕС е поела индивидуален ангажимент, който предполагаше към 2010 г. 11% от брутното
вътрешно потребление на електроенергия да бъде произведено от ВЕИ спрямо базовата 2005 г. Към настоящия момент в съответствие с ДИРЕКТИВА
2009/28/ЕО34 националната цел е делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. да достигне
_______________________________
33. https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide
34. h
 ttp://www.seea.government.bg/documents/DIREKTIVA_2009_28.pdf
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ЧАСТ
промишленост
I. Екологични
в България
функции

16%. По данни на НСИ и председателя на КЕВР по показателя „Дял на ВЕИ
в крайното енергийно потребление на електроенергия“, България вече достигна 18,2 % към 31.12.2017 г. „…Към април 2018 г. България разполага със
701 МВт инсталирана мощност с първичен енергоносител вятър, с 1043
МВт - от слънце, с 3204 МВт - от вода и със 78 МВт - от биомаса. По този
начин, делът на инсталираните мощности от възобновяеми източници
спрямо общата инсталирана мощност от 12 070 мегавата е около 43%.
Постигнатото от България в областта на ВЕИ дава реална възможност
за статистическо прехвърляне на възобновяема енергия с други страни по
подобие на сключения договор между Естония, Литва и Люксембург за статистическо прехвърляне на възобновяема енергия от двете прибалтийски
страни към Люксембург. Механизмът на статистическите прехвърляния
между държавите-членки на ЕС е възможност за сътрудничество и изпълнение на националните цели в областта на ВЕИ. Той предвижда, с оглед
изпълнението на европейските цели, всяка държава да може да сключва
споразумение с друга и да й прехвърля конкретно количество електроенергия от ВЕИ. Тези статистически прехвърляния осигуряват възможност и
за устойчиво развитие на сектора на производство на електроенергия от
ВЕИ при изцяло пазарни условия, тъй като получените финансови средства отново се инвестират в нови ВЕИ мощности.“35
По данни на бюлетина на Министерство на енергетиката „Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България“ (цит. бел.)
темпът има следния общ вид, като се посочва, че към 2016 г. е достигнат дял
от 18.8% на електрическата енергия от ВЕИ.

Таблица 8
Структура на
производството и
потреблението на енергия
в България
(хиляди тона нефтен
еквивалент – toe)36

2012

2013

2014

2015

2016

Производство на първич- 1000 toe
на енергия

11 318

10 218

10 910

11 509

10 757

Потребление на енергия

1000 toe

18 305

16 954

17 752

18 536

18 152

Крайно енергийно потреб- 1000 toe
ление

9 044

8 597

8 847

9 367

9 517

16.1

19.0

18.0

18.2

18.8

Електрическа енергия, про- %
изведена от възобновяеми
източници – дял от брутното потребление на електрическа енергия

По официални данни на НСИ37 делът на ВЕИ в брутното вътрешно потребление на енергия към 31.12.2016 г. е достигнало 7,37% и 8,6% от производството
на първична енергия.

_______________________________
35. https://bit.ly/2NPrglG
36. https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/vop/buletin_2018.pdf
37. https://bit.ly/2xgHdb4
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Фигура 21
Структурата на
производството на
първична енергия от ВЕИ в
България за 2012 и 2016 г.

Производство на първична енергия,
% от общата стойност към 31.12.2012 (450 ktoe)

3%

7%

16%

 метищни отпадъци – възобновяеми; 0; 0%
С
Водна енергия (без ПАВЕЦ); 227;
Вятърна енергия; 105;
Слънчева (фото-волтаична) енергия; 70;
Слънчева топлинна енергия; 15;
Геотермална енергия; 33;

Производство на първична енергия,
% от общата стойност към 31.12.2016 (667 ktoe)

 метищни отпадъци – възобновяеми; 29;
С
Водна енергия (без ПАВЕЦ); 339;
Вятърна енергия; 123;
Слънчева (фото-волтаична) енергия; 119;
Слънчева топлинна енергия; 22;
Геотермална енергия; 35;

51%

23%

3%

5% 4%

18%
51%
19%

Източник: НСИ, www.nsi.bg

Възобновяеми енергийни източници в страната

51%

водна
енергия

21%

СЛъНЧЕВА
енергия

19%

ВЯТЪРНА
енергия

5%

ГЕОТЕРМАЛНА
енергия

4%

СметищнА
енергия

Изводи:
n Г
 лавният източник на ВЕИ у нас е водната енергия – 339 ktoe или
51 % всички ВЕИ (без дървесина, растителни отпадъци и био дизел);
n Н
 алице е водещата роля на водната енергия и биомасата в производството на енергия от ВЕИ;
n Г
 еотермалната енергия произвежда 35 ktoe или 5%;
n Д
 вата най-нови източника и най-бързо развиващи се, са слънчевата
енергия (фотоволтаична 119 ktoe 18% и топлинна 22 ktoe 3%) формиращи общо 21 % от ВЕИ и вятърната за производството на ел. енергия общо 19% или 105 ktoe от всички ВЕИ в страната.
n Л
 ипсват достоверни статистически данни за енергийните баланси на
регионално и областно ниво.
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ЧАСТ III. Географски обхват и информация
за региона
1. Обща физико-географска характеристика
на Югозападен регион (NUTS II) – области Перник,
Кюстендил, Благоевград, София-област
Физико-географската характеристика на Югозападния регион и в частност
тази на целевата територия предопределя структурата и развитието на настоящите икономически дейности, както и перспективите за алтернативни
икономически дейности, които да осигурят преминаването към икономика,
основана на чиста енергия и постигането на целите на ЕС за декарбонизация
в дългосрочен план.
Територията на Югозападния регион от ниво 2 е разположена в разнообразни природни ландшафтни области и заема 18,3 % от територията на страната
с много разнообразен релеф – от силно изразен високопланински релеф до
долинния и котловинен релеф във водосборите на реките. Този разнообразен релеф е благоприятен за развитие на различни сектори на икономиката
– земеделие, транспорт, туризъм и др. Котловинно-долинният релеф благоприятства развитието на селищната мрежа. По-големите котловини, заедно с
добре развитите долинни разширения на реките Струма и Места, са територии
с по-висока концентрация на население.
Сложността на геоложкия строеж се отразява в разнообразието от находища на
минерални ресурси. Някои от тях са с ограничени запаси и ниско качество. Главен източник на горивни енергийни ресурси са наличните въглищни находища
– кафяви въглища (Пернишки – Пернишка област, Бобовдолски – Кюстендилска област, Пирински басейн – Благоевградска област); лигнитни въглища (Софийски басейн – мина „Бели брег“ – с. Габер, Станянци, мина „Чукурово“ и др.
– Софийска област; находища в Самоковско – Софийска област; в Кюстендилска област; общ. Гърмен – мина „Канина“, Разложко – Благоевградска област) и
антрацитни въглища (Свогенски басейн – Софийска област). От рудните минерални ресурси налични са находища на железни руди, манганови руди, медни
и полиметални руди, вкл. златни, оловно-цинкови руди, молибден, антимон.
Нерудните полезни изкопаеми са разнообразни – мрамори, гранити, огнеупорни глини, флуорит, варовици, барит, инертни материали и др.
На територията на Югозападния регион от север на юг се сменят три климатични области – умерено-континентална (основно на териториите на Софийска и отчасти Пернишка област), преходно-континентална (Пернишка,
Кюстендилска област, части от Благоевградска област) и континентално-средиземноморска област (южна част от територията на Благоевградска област).
В условията на умерено-континентален климат се наблюдават редица неблагоприятни за земеделието метеорологични явления – ранни есенни и късни
пролетни слани, градушки и поройни валежи. Проявата на градушки, слани и
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мъгли са характерни и за районите с преходно-континентален и континентално-средиземноморски климат.
Валежите при умереноконтинентален-климат са с максимум в края на пролетта и началото на лятото (май-юни) и минимум през зимата (февруари). При
преходно-континентални климатични условия се запазва максимумът на валежите през май-юни, но се увеличава количеството и на зимните валежи през
месеците ноември и декември. Териториите в южната част на Югозападния
регион (Благоевградска област) имат есенно-зимен (ноември-декември) максимум и летен (август-септември) минимум на валежите. От север на юг на територията на целия изследван регион се наблюдава намаляване на честотата
и количеството на снеговалежите, както и броят дни със задържане на трайна
снежна покривка. Налице е тенденция на увеличаване на периодите със задържане на температурата на въздуха над 0, 5, 10 и 15 °С от север на юг. Тези периоди имат важно агро-метеорологично значение – влияят пряко върху начина
и разнообразието в отглеждането на различни земеделски култури.
Голяма част от територията на Югозападния регион включва ниско-, средно- и
високопланински територии. Те формират свои специфики в режима на климатичните елементи. Около и над 1000 m н.в. се формира типичен планински
климат, свързан с по-продължителен студен зимен период, по-високи количества на валежите и дълготрайна снежна покривка (от 4-5 до 8-9 месеца). Свързан е с високи до ураганни скорости на вятъра, по-малък брой ясни дни в годината, по-малка продължителност на слънчевото греене. В региона попадат
и местата с най-продължителна снежна покривка у нас.
Планинските територии на региона са богати на водни, включително хидроенергийни ресурси. Югозападният регион притежава 22 % от обема на речните
и 24 % от обема на грунтовите води на страната. В този район формират басейните си едни от големите реки в страната и техните притоци – Искър, Струма,
Места и др. Изградени са язовири с цел водоснабдяване, напояване, промишлени нужди (яз. „Искър“, яз. „Бели Искър“, яз. „Белмекен“ и др. – Софийска
област;, яз. „Студена“, яз. „Пчелина“ и др. – Пернишка област; яз. „Дяково“ и
др. – Кюстендилска област). През последните години се наблюдава засилено
изграждане на ВЕЦ и МВЕЦ, особено в районите на планинските реки, което
има и негативни ефекти върху екосистемите. Потреблението на водни ресурси
показва териториални различия.
Значителни са количествата грунтови води в котловините, които са подходящи за стопанско използване. Такива има и в речните тераси, и в наносните конуси. В региона се намират всички високопланински езера в България.
Преобладаващата част от тях имат ледников произход. Общата им водна маса
съставлява 0,5 % от водните ресурси на региона. Те са обект на засилен туристически интерес в планините Рила и Пирин.
Множество минерални извори създават условия за развитие на балнеолечебния и СПА туризъм (Сандански, Огняново, Марикостиново, Сапарева баня,
Невестино, Кюстендил, Баня и др.).
Разнообразният релеф и климатични условия определят разпространението
на различни типове почви. В някои от големите котловини (Софийска, Пернишка и др.) в северната част на региона преобладават смолниците (Vertisols,
FAO). Те са подходящи за отглеждане на зърнени, овощни, технически култури, лозя и др. Широко разпространени са подтиповете на канелените гор-
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ски почви (Luvisols, FAO), които заемат пояса до 700-800 м н.в. На места те са
силно засегнати от ерозионни процеси. Подходящи са за отглеждане на широк спектър от земеделски култури – лозя, тютюн, зърнени култури, овощни
култури, зеленчуци, които представят настоящата производствена структура.
С увеличаване на надморската височина тези почви се заместват от обширния
ареал на кафявите планинско-горски почви (Cambisols, FAО). Това е най-разпространеният почвен тип в планините на страната – до 1 700-1 800 m н.в. Те
са заети предимно от гори, на отделни места – от ливади и пасища. Върху тях
добре вирят овес, ръж, картофи, хмел, лен, малини и др. култури.
Над ареала на кафявите планинско-горски почви във височина се разполагат
тъмноцветните горски почви (humic Cambisols, FAO). Достигат до горната граница на гората в планините Рила, Пирин, Витоша, Западни Родопи. Поради
местоположението си те нямат голямо значение за земеделието. Над 1700 м
н.в. са разпространени планинско-ливадните почви (Umbrosols, FAO). Върху
тях са разпространени ливади и пасища, които са благоприятна предпоставка
за развитие на пасищно животновъдство.
В долните и средните течения на реките широко са разпространени алувиално-ливадните почви (Fluvisols, FAO). В Югозападния регион те имат най-големи площи по долината на р. Струма, както и край реките в по-големи котловини (Софийска, Кюстендилска и др.). Подходящи са за отглеждането на
зеленчуци, ориз и др. култури.
В този регион са разпространени още хумусно-карбонатни почви (рендзини),
ранкери, литосоли и регосоли. Тяхно разпространение зависи от минералния
и химичния състав на почвообразуващите скали, както и от особеностите на
релефа и релефообразуващите процеси. Те имат сравнително слабо стопанско
значение. Свързани са основно с планинските територии.
Проблеми със замърсяване на почвената покривка съществуват в някои територии на региона. Те са свързани с различните по тип антропогенни дейности
(добивни, преработващи, транспортни, комунално-битови и др.). Въпреки че
някои от тях изцяло или значително са намалили своя „натиск“, акумулираните замърсители остават трайно и продължително в почвените хоризонти.
Като цяло, поради преобладаващия планински характер на територията, Югозападният регион разполага с около 10 % от обработваемата земя на страната.
Значителни площи по склоновете на планините Пирин, Огражден, Малешевска, както и тези в Краище, са частично обезлесени и почвите са подложени на
ерозия.
Значителни са запасите на горски ресурси. Тук се намират около 25,6 % от горите в страната. Основно те са съсредоточени в Софийска и Благоевградска област. Разпространени са широколистни и иглолистни видове. От широколистните най-разпространени са дъбовите и буковите гори. Добре представени са и
смесените широколистно-иглолистни гори. Част от горите попадат в рамките
на различни по категория защитени територии.
Растителната покривка на Югозападния регион включва и територии, заети от
храстова и тревна растителност. Част от нея е възникнала вторично. Естествените ливади и пасищата в планинските райони са предпоставка за развитие на
пасищното животновъдство и като цяло на био земеделието.
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Изводи:
n Г
 лавен източник на горивни енергийни ресурси в региона са наличните въглищни находища – кафяви въглища, лигнитни въглища и
антрацитни въглища;
n Д
 обивът и производството на ел. енергия от въглища, както и засиленото изграждане на ВЕЦ и МВЕЦ имат негативни ефекти върху
околната среда и терените, върху които се развиват тези дейности;
n Р
 азнообразният релеф на целевата територия е благоприятен за развитие на алтернативни икономически дейности – земеделие (овес,
ръж, картофи, хмел, лен, зеленчуци, малини и др.), пасищно животновъдство, горско стопанство, транспорт, туризъм (в т.ч. балнеолечебен и СПА) и др.

2. Специфични показатели за анализ на екстремни
метеорологични и климатични явления и
тенденции в изменението на климата
През последните десетилетия въпросите, свързани с изменението на климата,
придобиват първостепенна важност, тъй като обуславят развитието на цели
икономически сектори, като земеделие и туризъм и влияят пряко върху качеството на живот на населението. Един от основните сектори, които влияят
негативно върху изменението на климата, е Енергетиката и в частност добивът
на въглища и производството на ел. енергия от тях.
В тази връзка, а и от гледна точка на постигане целите на политиките за околна
среда и изменение на климата на ЕС, по-долу са представени специфичните показатели за анализ и тенденции в изменение на климата за целевата територия.
a. Съвременно състояние на климата в ЮЗ район
По-голямата част от ЮЗ район и в частност на областите Перник, Кюстендил,
Благоевград и София се включват в Европейско-континенталната климатична област (същинска и преходна подобласти), а южното поречие на Струма,
на юг от Кресненския пролом е част от континентално-средиземноморската
климатична област. Според класификацията на Кьопен38 климатът в Европейско-континенталната климатична област на България се характеризира чрез
основните типове – Умерено топли дъждовни климати „С“ и Бореални климати „D“ (хладно лято и студена зима в среднопланинските и високопланински
части), а този в континентално-средиземноморската се отнася към умерено
топъл климат със сухо лято.

_______________________________
38. h
 ttps://www.hydrol-earth-syst-sci.net/11/1633/2007/hess-11-1633-2007.html
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n С
 редни стойности на температура на въздуха и валежи – вътрешно годишен ход; сезонни и годишни стойности и тенденции в
многогодишния ход на елементите – за 1961-2015; 1961-1990 и
1986-2015 г.
Температурата на въздуха и валежите са основните климатични елементи,
които се използват за характеризиране особеностите на климата на дадена територия и тенденциите в неговото изменение. Съвременното състояние и тенденции в изменението на климата в района са характеризирани на базата на
месечни стойности от метеорологичните станции Кюстендил, Благоевград за
периода 1961-2015 г. Източник на данните са метеорологичните годишници и
бюлетини, публикувани от НИМХ. Очакваните тенденции в изменението на
климата и проявата на екстремни явления в България и в частност в ЮЗ район
са анализирани на базата на резултати от данните от климатичните модели,
достъпни от интернет-страницата на метеорологичния институт на Нидерландия – KNMI Climate Explorer39, както и чрез информация, публикувана в специализираната литература по климатология.
В Таблица 9 са дадени отклоненията на средните месечни и годишни температури на въздуха за периодите 1961-2015 и 1986-2015 г. от климатичната норма
(средната за периода 1961-1990 г.). Резултатите от изчисленията показват, че
най-голямо е повишението на температурите за юли и август, като за целия изследван период разликите са от 0.5 до 1.0 °С, а за последните 30-години (19862015 г.) увеличението на юлските и августовски температури е доста значително – от 1.1 до 2 °С. Годишните температури за периода 1961-2015 г. са били с 0.2
до 0.4 °С по-високи от нормата, докато за периода 1986-2015 г. са с 0.4 до 0.7 °С
по-високи от нормата.
Таблица 9
Отклонение на средните месечни и годишни температури на въздуха от климатичната
норма (1961-1990 г.) °С

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

(1961-2015) минус (1961-1990)
Кюстендил

0.3

0.0

0.1

0.0

0.2

0.4

0.5

0.7

0.1

0.3

0.2

0.1

0.2

Благоевград

0.5

0.2

0.3

0.2

0.4

0.7

0.8

0.9

0.2

0.4

0.4

0.1

0.3

(1986-2015) минус (1961-1990)
Кюстендил

0.5

0.1

0.3

0.1

0.2

0.7

1.1

1.5

0.3

0.5

0.2

0.0

0.4

Благоевград

0.9

0.6

0.8

0.5

0.7

1.3

1.8

2.0

0.6

0.7

0.6

0.1

0.6

Таблица 10
Тренд на сезонните и годишни температури на въздуха за периода 1961-2015 г.
(°С / 10 год.)

Метеорологична станция

Зима

Пролет

Лято

Есен

Год.

Кюстендил

0.1

0.1

0.3*

0.1

0.2*

Благоевград

0.3*

0.3*

0.5*

0.2

0.3*

Сандански

0.3*

0.2*

0.5*

0.2

0.3*

Благоевград

0.9

0.6

0.8

0.5

0.7

* маркираните стойности за статистически значими при р=0.05
_______________________________
39. h
 ttps://climexp.knmi.nl, достъп 28 юни, 2018
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За периода 1961-2015 г. се установява позитивна тенденция в изменението на
сезонните и годишни температури на въздуха (Табл. 7). Тенденциите са статистически значими с изключение на есента за двете станции и за зима и пролет
за станция Кюстендил.
Средните месечни и годишни валежни суми са около нормата (средната за периода 1961-1990 г. се приема за 100%), но в повечето месеци аномалиите са
отрицателни. По-големи положителни аномалии се установяват за месеците
септември и октомври.
Оценката на тренда на сезонните и годишни валежни суми за периода 19612012 г. показва разнопосочни тенденции, които са близки до 0 и не са статистически значими. Следователно данните от наблюдение не доказват промени
в стойностите на валежите за периода 1961-2012 г. Валежните суми са без промяна, но е установена трайна промяна в структурата на валежите. В топлото
полугодие са налице по-дълги периоди на засушаване, по-редни валежи, но с
по-интензивни превалявания. Тяхната комбинация с нарушени горски масиви, недостатъчната инфраструктура за отвеждане на повърхностни води, липсата на общо управление на изкуствените водохранилища (язовири) и други
фактори, са честа причина за краткотрайни наводнения.
Таблица 11
Отклонение на средните месечни и годишни валежни суми от климатичната норма
(1961-1990 г.), %

I

II

III

IV

V

VI

Кюстендил

87

90

95

107

85

105

Благоевград

97

96

91

110

79

97

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

91

101

118

137

73

101

98

88

73

122

131

79

114

97

1961-2015

1986-2015
Кюстендил

96

94

99

103

92

104

98

102

110

121

87

99

99

Благоевград

100

97

99

104

92

97

97

89

114

117

91

105

99

Таблица 12
Тренд на сезонните и годишни валежни суми за периода 1961-2015 г. (mm / 10 год.)

Метеорологична станция

Зима

Пролет

Лято

Есен

Год.

Кюстендил

-4.694

-3.602

0.964

4.726

-2.169

Благоевград

3.261

-2.407

-1.241

7.072

6.398

* маркираните стойности за статистически значими при р=0.05

b. Очаквани изменения на температурата на въздуха и валежите
през 21 век
Резултатите от регионалните климатични модели за Централна и Източна Европа, включително и България, анализирани по проекта CECILIA42, показват
статистически значима положителна тенденция на средната температура на
_______________________________
40. О
 сновната цел на проекта CECILIA е да оцени въздействието върху изменението на климата и уязвимостта
на регионите в Централна и Източна Европа - http://www.cecilia-eu.org/
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въздуха със стойност 1,5°С за периода 2012-2050 г. в сравнение с референтния
период 1961-1990. За хода на валежите през 20-ти и началото на 21-ви век, както и за бъдещите изменения е характерна общата тенденция към намаление
в Южна Европа, включително България41. От друга страна, през последните
години, се наблюдава увеличение на честотата на екстремните валежи. Това
причинява значителни наводнения и създава риск за населението. Bocheva et
al. (2010 г.) установява, че през периода 1991-2007 г. средният брой дни с дневни стойности на валежи над 100 mm се е увеличил с около 30% в сравнение с
базисния период 1961-1990. Според Nikolova (2008) след 2000 г. се наблюдава
увеличение и на изключително влажните месеци.
Резултатите от анализите на тенденциите в изменението на средната годишна температура на въздуха и на средногодишните суми на валежите в региона
на Балканите (включително и България) в зависимост от концентрациите на
парниковите газове (CO2 екв.) показват, че според най-неблагоприятния сценарий RCP 8.542 се очаква през периода 2013-2100 г. стойностите за годишната
температура да нарастват (с между 0.5°C и 0.75°C), а за количествата на валежите да намаляват (с до 0.05 mm/ден) пропорционално на всеки 100 ppm CO2
(екв.) концентрации на парникови газове43.
Бъдещите промени на температурата на въздуха в изследвания район са установени чрез анализ на данните за два сценария. IPCC44 (2013 г.) предлага сценариите RCPs45. В зависимост от броя на населението, брутният вътрешен продукт, развитие на технологиите, производството на храни и електроенергия,
електропотребление и промените в земеползването сценариите дават различни траектории на концентрациите, на основата на които са разработени сценариите RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6 и RCP 8.5, според които се очаква радиационният натиск върху енергийния баланс на климатичната система към края на 21
век да бъде 2.6, 4.5, 6 и 8.5 W/m2. В настоящото изследване, на базата на данни
от KNMI Climate Explorer са установени очакваните промени на температурата
на въздуха при сценариите RCP 4.546 и RCP 8.5. Резултатите от изчисленията
са представени на Фиг. 20. Според сценария RCP 4.5 се очаква средната годишна температура за изследваната територия да се увеличи с 1.5 – 2.0 °С през
2021-2050 г. и с 2 до 3 °С през 2051-2080 спрямо базисния период 1961-1990.
Най-значително ще е повишението на температурата, според сценария RCP
8.5, през (2052-2080 г.) , с 3 до 4 °С спрямо 1961-1990.

_______________________________
41. IPCC 2007 , EEA, 2012 г., PRUDENCE, 2005 г.
42. С
 ценарият RCP 8.5 е най-песимистичен и предполага бързо увеличаване на броя на населението, ниско
технологично развитие, без прилагане на мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, увеличаване на бедността и от друга страна – високо потребление на енергия и увеличаване на емисиите (van
Vuuren et al, 2011). Радиационният натиск ще се увеличи до 8.5 W/m2 до 2100 г., което съответства на
концентрации от 1370 ppm в CO2 екв. (МОСВ, 2014)
43. МОСВ, 2014
44. Intergovernmental Panel on Climate Change – Междуправителствената експертна група по изменение на климата е междуправителствен орган на Организацията на обединените нации, посветен на предоставянето
на света на обективен, научен поглед върху изменението на климата и неговото политическо и икономическо въздействие – https://www.ipcc.ch/
45. RCPs (Representative Concentration Pathways) – Представителни пътища на концентрациите
46. Сценарият RCP 4.5 представя средни резултати, стабилизиране на концентрациите чрез прилагане на
мерки за ограничаване на емисиите на парниковите газове. Според този сценарии емисиите на парникови
газове ще се увеличават до към 2040 г., след което ще намаляват и се очаква към 2100 г. радиационният
натиск да бъде 4.5 W/m2, което съответства приблизително на концентрации около 650 ppm CO2 екв.
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Фигура 22
Очаквани промени на средногодишната температура
(с правоъгълника е оградена територията на ЮЗ район)
Сценарий на IPCC AR5: RCP 4.5

Сценарий на IPCC AR5: RCP 4.5

c. Показатели за екстремни климатични явления
n Екстремно студени и екстремно топли месеци
Повишаването на температурата на въздуха в глобален и регионален мащаб
се посочва в докладите на Междуправителствения панел за изменение на
климата като основна характеристика на съвременния климат. Резултатите
от изследванията показват безпрецедентно затопляне през последните десетилетия47. Редица научни публикации48 доказват, че от средата на ХХ век се
установява намаляване на студените екстремуми и увеличаване на топлите.
_______________________________
47.IPCC, 2013
48.Nikolova and Penev, 2007; Pokladnıkova et al., 2008; Seneviratne et al. 2012; Nikolova et al., 2018
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Резултатите от изследванията на температурата на въздуха в района на Рила
планина и съседните й котловини49 показват, че от 90-те години на миналия
век се наблюдава по-честа проява на екстремно топлите месеци. През период 1987-2012 екстремно топлите месеци са били около 70% от тези за периода
1961-2012. Тази тенденция е по-ясно изразена за топлата част от годината
(май – октомври).
n Екстремно валежни месеци
По отношение на екстремните валежни месеци за България е наблюдавана
обща тенденция към увеличение на екстремно сухите месеци, която е по-добре
изразена в южните части на страната50.
n О
 чаквани изменения на индексите за екстремни климатични и
метеорологични явления през 21 век
Детайлен анализ на очакваните промени по отношение на специфични показатели за топлина и валежи е направен в доклада „Анализ и оценка на риска и
уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени“ (МОСВ, 2014). Според резултатите от този доклад се установява намаление на годишния брой на мразовитите дни51 и ледените дни52. За периода
2016-2035 г. намалението на мразовитите дни по всички сценарии е с до 10
дни спрямо референтния период. Очаква се най-голямо намаление на годишния брой на мразовитите дни спрямо 1961-1990 г. да настъпи към края на века
(с над 30 дни) по сценария RCP8.5, докато по сценариите RCP4.5 и RCP6 за
същия период това намаление ще е с около 20 дни. По всички сценарии се
очаква средногодишният брой на ледените дни да намалее средно с 5 дни през
периода 2016-2035 г.. Най-голямо е намалението за периода 2081-2100 г. по
сценария RCP8.5 – между 10 и 20 дни.
За периода 2016-2035 г. се установява тенденция към повишение на индекса
TXx (месечни максимални стойности на средно денонощните максимални температури). Към края на века се очаква повишението на стойностите на индекса по сценария RCP8.5 повишението да бъде с от 5 до 7 °C в
цялата страна.
„За разлика от температурата на въздуха валежите са дискретно явление с много по-голяма естествена променливост в пространството и времето. Това натоварва допълнително с несигурност очакваните бъдещи климатични екстремни явления, свързани с валежите. Според стойностите на индекса за влажните
дни (R1mm) може да се очаква намаление в годишния брой на дните с валежи
≥1 mm за 24 ч. по всички сценарии, като това намаление е най-малко по сценария RCP2.6 (с от 5 до 10 дни) и най-голямо по сценария RCP8.5 към края на
века (с от 20 до 25 дни в Западна България и с от 15 до 20 дни в останалата част
на страната)“, МОСВ, 2014 г.

_______________________________
49.Nikolova et. al., 2018
50.Nikolova, 2008
51.мразови дни – дни с минимална денонощна температура <0 °C
52.ледени дни – дни с максимална денонощна температура <0 °C
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Информацията за специфични показатели за топлина, валежи и суша
(досегашни тенденции и очаквани промени) са анализирани на базата на
публикувани изчислени индекси и анализи (European Climate Assessment &
Dataset project, https://www.ecad.eu/ и „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени“,
МОСВ, 2014)
d. Индекси за суша
n П
 оследователно сухи дни – CDD (Consecutive dry days), максимален брой последователните дни с валежи <1 mm
Промените в броя на последователните сухи дни показват относително ясен
годишен цикъл с намаляващи максимални дължини на сухите периоди за
зимата и увеличаване на максималните дължини на сухи периоди за пролет,
лято и частично и за есента53.
n Стандартизиран индекс на валежите (Standardized Precipitation
Index – SPI)
Стойностите на SPI, изчислени на базата на метеорологичните данни от басейна на река Струма, за стъпка 6 и 12 месеца, за периода 1962-2016 г. показват, че добре изразено засушаване е съществувало в средната и в южната
част на басейна през периодите 1989-1996 г. и 2000-2002 г. Според данните
за валежите и SPI-6 метеорологичната суша през студената част на годината
(ноември – април) се е проявявала в около 40-50% от изследвания период.
Най-интензивна метеорологична суша е установена в планинската част на
басейна (станциите Рилския манастир и Рила). Най-сухи, с екстремно засушаване са били годините 1993 г. (SPI – 4.12), 2000 г. (SPI -2.83) и 2001 г. (SPI
-2.91).
Фигура 23
SPI – 12 за периода 1961 –
2015 г. – годишни индекси
на засушаването

_______________________________
53, Проект CLAVIER http://www.clavier-eu.org/?q=node/876#2
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Подобни са резултатите, основаващи се на анализ речния отток за характеризиране на хидроложката суша. Те показват, че силно засушаване е наблюдавано в горната и средната част на басейна на р. Струма през периода 1994-1993 г.,
2000-2001 г. и 2007-2008 г. В повечето изследвани райони случаите на слабо и
умерено засушаване се увеличиха особено през последните десетилетия (19902010 г.).

Извод:
Тенденциите за изменение на климата (в т.ч. зачестилите природни
бедствия – засушавания, наводнения, градушки, както и екстремни
климатични явления) през последните десетилетия в глобален мащаб
са валидни и за региона на Югозападна България, което води след себе
си редица негативни последствия за икономиката (в частност земеделието), качеството на живот на населението, инфраструктурата.

3. Анализ на качеството на атмосферния въздух
a. Качество на атмосферния въздух
Замърсяването на атмосферния въздух е постъпване на вредни вещества (замърсители) в него. При замърсен въздух концентрацията на замърсяващите
вещества е по-висока отколкото в нормална среда и това води до влошаване на
качеството на атмосферния въздух. Световната Здравна организация разглежда шест вещества като основни замърсители на въздуха (WHO 199954). Това са
въглероден оксид (CO), олово (Pb), азотен диоксид (NO2), разтворими частици
към които се включват прах, пари, дим, серен диоксид (SO2) и тропосферен
озон (O3). Според Закона за чистотата на атмосферния въздух (изм. и доп., бр.
12 от 3.02.2017 г.), качеството на атмосферния въздух се определя от нивата на
суспендирани частици; фини прахови частици; серен диоксид; азотен диоксид
и/или азотни оксиди; въглероден оксид; озон; олово (аерозол); бензен; поли
циклични ароматни въглеводороди; тежки метали – кадмий, никел и живак;
арсен.
За България стандартите (нормите) за концентрацията на замърсители в атмосферата са определени в съответствие с европейското екологично законодателство и са отразени в българското законодателство:
n Н
 аредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид,
фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух определя нормите за SO2, NO2, ФПЧ, Pb, СО, О3 и бензен55;

_______________________________
54. WHO (1999). Guidelines for Air Quality. Geneva, World Health Organization
55. h
 ttp://eea.government.bg/bg/legislation/air/Naredba_12_Normi_KAV.pdf
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=C4701A1E3C04E39A4405C33D96F92486?idM
at=115272
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n Н
 аредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и поли
циклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух определя нормите за As, Cd, Ni и поли циклични ароматни въглеводороди в атмосферния
въздух56.
На регионално ниво замърсяването на въздуха се свързва с пренос на замърсители (най-често серни или азотни оксиди) от основни промишлени райони
към други райони, където те се утаяват или се проявяват като киселинни дъждове. Това въздействие е с изключително тежки последици за екосистемите,
включително горите и земеделските култури. Регионално замърсяване може
да се получи и при пренос на твърди частици от райони с горски пожари.
В локален аспект проблемите, свързани със замърсяването на въздуха, се проявяват чрез увеличаване на концентрацията на замърсяващите вещества в
промишлените и силно урбанизираните райони. Това води до помътняване на
въздуха и образуване на градски мъгли (смог). При локално замърсяване хората са изложени на въздействието на вредните вещества на открито и в сградите, включително и при превозване с транспортни средства.
b. Връзки между изменението на климата и замърсяването на въздуха

Таблица 13
Връзка между
изменението на климата
и замърсяването в
атмосферата

Емисиите на замърсяващи вещества в атмосферата могат да допринесат както
за регионално замърсяване на въздуха, така и за промени в климата. Промените в състава на земната атмосфера, предизвикани от замърсяването водят
до промени в преразпределението на слънчевата радиация в атмосферата и
между атмосферата и земната повърхност. В таблицата по-долу е отразено
влиянието на различни замърсители върху интензивността и разпределението на слънчевата радиация и чрез това върху промените на термичното ниво
на Земята.
SO2

Директно

NOх

NH3

ЛОС

CO

Прах

х

Чрез аерозоли

х

Чрез ОН група в съединение

х

х

х

х
х

CH4

CO2 и др. ПГ

х

х

х
х

х

Източник: EEA (2004).Technical report No 5. Air pollution and climate change policies in Europe: exploring
linkages and the added value of an integrated approach

Промените в климата, от своя страна също предизвикват промени във времето
на конкретни територии, а това може да повлияе върху нивото на замърсяване
на въздуха. Например увеличаване на честотата на антициклонални обстановки създава условия за проява на по-високи концентрации на замърсителите
(поради по-малката скорост на вятъра и по-честа проява на тихо време). Промените в атмосферната циркулация могат да променят разпространението на
замърсителите във въздуха. Интензивността на валежите влияе върху концен-

_______________________________
56. h ttps://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Air/Naredbi_KAV/Naredba%2011_tejki_
metali_V_2007.doc
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=7254860D1F5210C233A6AA0ED6579558?idM
at=112819

70 Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България

ЧАСТ III. Географски обхват и информация за региона

трацията на замърсителите в атмосферата и отлагането им върху земната повърхност57.
c. Качество на атмосферния въздух в изследваната територия
Областите Кюстендил, Перник, Благоевград, и Софийска се включват в Югозападен РОУКАВ (район за управление качеството на атмосферния въздух).
Областите Кюстендил, Перник, Благоевград, и Софийска се включват в Югозападен РОУКАВ (район за управление качеството на атмосферния въздух).
Настоящия анализ е направен на базата на данни от автоматично-измервателни системи (АИС) за основните замърсители в атмосферния въздух, предоставени от ИАОС (Изпълнителна агенция по околна среда). За анализите е
използвана и информация от тримесечни бюлетини на ИАОС, доклади за качеството на атмосферния въздух (от РИОСВ Перник и Благоевград) и доклади
за състоянието на околната среда (РИОСВ София).
Автоматично-измервателните системи, обслужвани от ИАОС на територията
на района са „Перник-център“ (от 02.11.2015г., АИС „Шахтьор“ Перник е преместена на нова площадка АИС „Перник – център“) и АИС – Благоевград.
Пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ са Перник – „кв. Църква“ и Пирдоп. За сравнение в анализите се дава и информация и пункт Гара Яна (ръчно
пробовземане), който се отнася към РОУКАВ Агломерация – Столична.
В настоящия анализ се разглежда замърсяването със съединения на сярата,
азотни оксиди и прах – основните замърсители, свързани с изгарянето на въглища и ТЕЦ.
n Съединения на сярата
Серният диоксид (SО2) е един от основните замърсители, изхвърляни в атмосферата при антропогенно замърсяване. Заедно с него в атмосферата постъпва
серен триоксид (SО3), който обикновено е вторичен замърсител, формиран
при окисление на SО2. SО3 бързо взаимодейства с водата от атмосферата и
формира сярна киселина (Н4SО4), която на свой ред може да взаимодейства с
амоняка и да се превърне в сулфатен йон (SО4=). Сулфатните аерозоли и киселини често се причиняват мъгли и лоша видимост в урбанизираните територии. Основни източници на съществуващите в атмосферата серни съединения
са изгарянето на горива, съдържащи сяра, биологичното гниене, производството на целулоза и хартия, изпарението от океаните.
В България основен източник на серни съединения в атмосферата са ТЕЦ.
Емисиите на SOx намаляват с 87% за 2015г. в сравнение с базовата 1990г., което основно се дължи на намалението на емисиите от ТЕЦ. За 2015 г серните
емисии от ТЕЦ са над 69% от общото количество на тези емисии за страната58.
Въпреки намаляването на емисиите от ТЕЦ качеството на атмосферния въздух
остава един от основните екологични проблеми на изследвания район.

_______________________________
57. Seip and Menz, 2002
58. МОСВ, 2017
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Таблица 14
Брой превишения на
нормите за SO2

Година

За периода 2013-2017 г. превишения на праговите стойности на средно часовите норми за SO2 са регистрирани през 2016 и 2017 г. Прави впечатление превишаването на праговите стойности на средно денонощните норми за опазване
на човешкото здраве, регистрирани от АИС Перник.
Брой превишения на ПС за СЧН** на
SO2 [350 µg/m3]

Брой превишения на ПС за СДН*
на SO2 [125 µg/m3]

Благоевград

Перник

Благоевград

Перник

2013

0

0

0

3

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

3

2016

1

1

1

9

2017

4

1

0

5

(по информация от тримесечни бюлетини на ИАОС)
* ПС за СДН – прагова стойност на средно дневна норма за опазване на човешкото здраве
** ПС за СЧН – прагова стойност на средно часова норма за опазване на човешкото здраве

Анализът на информацията от РИОСВ-Перник, показва, че основни замърсители на въздуха са битовото отопление (на твърдо гориво) и ТЕЦ Република
към Топлофикация Перник ЕАД59. България е единствената страна от държавите-членки на ЕС, в която са регистрирани превишения на нормите на серен
диоксид. През 2015 г. в Перник са регистрирани 2 превишения на алармения
праг, в останалата част на изследваната територия регистрираните превишения са в рамките на допустимите60. След пускане на сероочистваща инсталация през 2012 г., емисиите от ТЕЦ „Бобов дол“ се очаква да намаляват61. Поради намаления обем от работа на ТЕЦ-а, не е напълно ясно как се използва
сероочистващата инсталация, какъв е нейния режим на работа и до колко не се
допускат кратковременни, но интензивни изпускания на серни окиси и ФПЧ.
Серните оксиди са сред основните замърсители и в Софийска област. В по-големите промишлени центрове през зимата количествата емисии достигат до
10% от количеството емитирани вещества, докато в малките населени места те
нарастват до 50% 62.
n Съединения на азота
Азотът е основен газ в атмосферата който образува множество съединения.
От всички оксиди на азота, само три са в по-значителна концентрация – N2O,
NO и NO2. Азотните оксиди (NOx) са основни замърсители, които участват във
фотохимични реакции, при което се образуват озон и фотохимичен смог. NO
се образува при изгаряне на горива, както от стационарни, така и от мобилни
източници, напр. автомобилите. За 2015 г. емисиите на NO2 от ТЕЦ е 25% от
общото им количество за страната (МОСВ, 2017 г.).

_______________________________
59. Област Перник. Стратегия за развитие 2014-2020
60. М
 ОСВ (2017) – Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда –
http://eea.government.bg/bg/soer/2015/soer-bg-2015.pdf/at_download/file
61. Областна стратегия за развитие на област Кюстендил 2014-2020
62. Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020
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Пределно допустимите количества на концентрация на азотен оксид се надвишават в общините Златица и Пирдоп. По данни за 2012 г. Перник е на второ
място в страната (след Стара Загора) по най-високи измерени концентрации
на азотен диоксид и азотни оксиди (325.26 µg/m3)63. Данните за Перник показват, че значителни превишения на горния оценъчен праг (ГОП) за съдържание
на NO2 в атмосферния въздух са установени през 2015 г., след което намаляват.
Таблица 15
Брой превишения на горен
оценъчен праг (ГОП) за
съдържание на NO2 в
атмосферния въздух [140
µg/m3] в Перник

Година

2013

2014

2015

2016

2017

Брой

4

3

19

0

5

(по информация от тримесечни бюлетини на ИАОС)

n Прах
Фините прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) са замърсителите във въздуха,
които предизвикват едни от най-сериозните проблеми за човешкото здраве.
На базата на данни от АИС в Перник и Благоевград са изчислени средните месечни концентрации на ФПЧ10 за периода 2008-2017 г. Вътрешно годишното
разпределение е с максимум през студеното полугодие и минимум през лятото (Фиг. 1), което е следствие от използването на твърдо гориво за отопление.
Метеорологичните условия, устойчивата стратификация на атмосферата или
проявата на температурни инверсии са вторият фактор, който допринася за
по-високите концентрации на замърсители през студеното полугодие. От друга страна, за Перник се установяват почти двойно по-високи концентрации от
тези в Благоевград, което показва ролята и на други фактори за замърсяването
с прах като промишленост, транспорт и др.

Фигура 24
Средни месечни стойности
за ФПЧ10 от АИС за
периода 2008 – 2017 г.

Благоевград

Перник

* Данните за Перник са от АИС „Шахтьор“ и АИС „Перник –център“; от 02.11.2015г. АИС
„Шахтьор“ Перник е преместена на нова площадка АИС „Перник –център“ (източник на данните – ИАОС)

Средногодишните стойности на ФПЧ10 за района на Перник за 10-годишния
период (2008-2017 г.) са били значително над средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за първата половина на периода, а след 2012 г. се наблюдава понижение и през последните 2 години (2016 и 2017 г.) стойностите са
в рамките на допустимото, (Фиг. 22). Стойностите за Благоевград се колебаят
около нормата и варират между 34 и 49 g/m3.
_______________________________
63. Област Перник. Стратегия за развитие 2014-2020
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Фигура 25
Средногодишни стойности
на за ФПЧ10 от АИС

* Данните за Перник са от АИС „Шахтьор“ и АИС „Перник –център“; от 02.11.2015 г. АИС
„Шахтьор“ Перник е преместена на нова площадка АИС „Перник –център“ (източник на данните – ИАОС)

Данните от АИС показват значително намаление, за района на Перник, на
броя превишения на средно денонощната норма за опазване на човешкото
здраве за ФПЧ10 за периода 2008 – 2017 г. (Фиг. 23.), докато за Благоевград
концентрациите и броят превишения са по-малки. Въпреки тази тенденция
за намаляване на концентрациите на ФПЧ10 през годините, но все още не
са постигнати определените норми65. Установените превишения на нормата
са главно за месеците октомври – март, но за района на Перник се наблюдават значителен брой дни с превишения и през лятото, въпреки по-малките по
стойност отклонения от нормата.
Стойностите от пунктовете за ръчно пробонабиране в Софийска област показват брой превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото
здраве за ФПЧ10 близки до тези за района на Благоевград. За периода 20132017 г. броят на превишенията на нормата за района на Пирдоп е бил между 15
(2015 г.) и 62 (2013 г.) (Табл. по-долу). През последните години в Гара Яна се
отчита по-висок брой на превишенията на нормите.
Фигура 26
Брой превишения,
установени от АИС в
Перник и Благоевград, на
средно денонощната норма
за опазване на човешкото
здраве за ФПЧ10 [50 µg/m3]
nБ
 лагоевград
n Перник
 ерник-църква
nП

_______________________________
64. Област Перник. Стратегия за развитие 2014-2020
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*

Поради технически причини няма данни за NO2 от АИС „Благоевград“ за периода от
17.08.2016г. до 13.09.2016г.
** Данните за Перник са от АИС „Шахтьор“ и АИС „Перник –център“; от 02.11.2015г. АИС
„Шахтьор“ Перник е преместена на нова площадка АИС „Перник –център“ (източник на
данните – ИАОС)
*** Данните за пункт Перник – църква са от 2013 г (по информация от тримесечни бюлетини
на ИАОС)
Фигура 27
Брой превишения,
установени от АИС в
Пирдоп и Гара Яна, за
средно денонощната норма
за опазване на човешкото
здраве за ФПЧ10 [50 µg/m3]

Пирдоп

Гара Яна

2013

62

43

2014

55

49

2015

15

74

2016

20

98

2017

19

55

(по информация от тримесечни бюлетини на ИАОС)

За периода 2011 – 2015 г. в Перник са измерени най-високите концентрации на
ФПЧ2.5 за България. (Фиг. по-долу).
Фигура 28
Средногодишни
концентрации на ФПЧ2.5,
регистриран за периода
2011 -2015 г.
n 2011
n 2012
n 2013
n 2014
n 2014

Рожен

София - Копирото

Витиня - ЕС1

Ст. Загора - РИОСВ

Русе - Възраждане

В. Търново- РИОСВ

Пловдив - Каменица

София - Хиподрума

Перник - Църква

Средногодишна
норма 25 µg/m3

Източник: ИАОС
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Изводи:
n Д
 анните от мониторинга на въздуха в изследвания район показват,
че основни замърсители са серният диоксид и прахът;

Данните от
мониторинга на
въздуха показват,
че основни
замърсители в ЮЗР
са серният

диоксид и
прахът

n В
 исоките концентрации прах до 10 µm (ФПЧ10) в района на Перник
се дължат на промишлената дейност в града, като един от основни
източници на вредни вещества е ТЕЦ „Република“. Важни източници на прах са и двете шламохранилища на Топлофикация Перник
АД, особено при неблагоприятни метеорологични условия (силен
южен вятър);. Към източниците на прах се отнасят също автомобилният транспорт и наличието на площни източници;
n О
 сновен източник на прахови емисии в област Кюстендил е сгуроотвала към ТЕЦ „Бобов дол“65. Масови източници на регистрираните
наднормени замърсявания са изгарянето на твърди горива в бита,
транспортните дейности и замърсените и лошо поддържани пътни
и улични настилки;
n З
 а територията на Благоевград най-голям принос към замърсяването с прахови частици има локалното отопление на жилищата с твърди горива, което е причина за високите стойности на концентрациите през зимните месеци. Замърсяването с прахови частици се дължи
също така и на строителните дейности, както и на незадоволителното състояние на инфраструктурата. Метеорологичните условия могат допълнително да засилят негативният ефект през зимата. През
зимния период на 2017 – 2018 г. са регистрираните 51 наднормени
стойности на СДН, което представлява 28 % от общият брой проби.
Сравнено с зимния период на 2016/2017 г., през докладвания период
се наблюдава намаляване на броя на дните с превишение на СДН с
30%66. През летния период, когато емисиите са основно от транспорта, концентрацията на ФПЧ10 е почти постоянна.
n Дори и след ограничаване на индустриалните дейности, емисиите на
вредни вещества (особено серен оксид, азотни оксиди и въглероден
диоксид) в атмосферата от индустриални горивни и производствени
процеси са стабилни, което потвърждава, че отоплението в бита и
неефективните енергийни инсталации са основния източник на замърсяване в областта67.

_______________________________
65. О
 бластна стратегия за развитие на област Кюстендил 2014-2020
66. Д
 оклад за състоянието на качеството на атмосферния въздух в гр. Благоевград, МОСВ
67. О
 бласт Перник. Стратегия за развитие 2014-2020
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4. Качество на водите
Качеството на водите и динамиката в степента на замърсеност се определят
от съчетанието на природни и антропогенни фактори. Природните фактори
определят естественото замърсяване на водите, а също така влияят върху
самопречистващата способност на реките. Така например при високи
стойности на вертикално и хоризонтално разчленение на релефа (западните
склонове на Пирин, Краище) и рядка растителност се развиват по-интензивно
ерозионните процеси, което е причина за естествено замърсяване на реките
с органични и минерални вещества. В проломите на р. Струма скоростта на
речното течение е по-висока, което от своя страна определя по-висока степен
на самопречистване.
Замърсяването на водите е главно от отпадъчни води от промишлеността и
градските канализационни мрежи.
a. Повърхностни води
По-голямата част от анализираната територия се отнася към Басейнова
дирекция Западнобеломорски район. Части от Софийска област се включват
в Дунавски район. За Басейнова дирекция Западнобеломорски район
през 2016 г. са обследвани 36 пункта за контролен мониторинг и 198 пункта за
оперативен мониторинг.
Според данните, представени в Националния доклад за състоянието и
опазването на околната среда в Република България за 2016 г.68, през 1996-2016
г.69 се установява обща тенденцията, към подобряване на качеството на водите.
Оценката на химичното състояние на повърхностните води е направена на базата
средни годишни стойности за периода 1996-2016 г. от 141 пункта за оперативен
мониторинг и показва, че за Басейнова дирекция Западнобеломорски район не
се наблюдават поречия в лошо състояние по показателите разтворен кислород,
амониев азот, нитратен азот, ортофосфати и биологична потребност от кислород
(БПК5). Резултатите от анализите от 141 пункта са следните:
n Р
 азтворен кислород О2 – 84% в отлично състояние, 10% в добро и 6% в
умерено;
n А
 зот амониев NH4-N – 39% в отлично състояние, 32% са в добро и 29% в
умерено;
n Н
 итратен азот NO3-N- 62% в отлично състояние, 31% са в добро и 7% са в
умерено;
n О
 ртофосфати PO4-P – 62% в отлично състояние, 19% са в добро и 19% са в
умерено;
n Б
 ПК5 – 52% са в отлично състояние, 36% са в добро, а 12 % са в умерено.
Също така не се определени и поречия с лошо състояние на водите на частта
от територията на Басейнова дирекция Дунавски район, включена в обхвата на
настоящия доклад.
Биологичната оценка на състоянието на повърхностните води показва, че в
Западнобеломорски басейнов район преобладаващата част от наблюдаваните
обекти (90%) през 2016 г. са в интервала отлично – много добро състояние,
_______________________________
68. h
 ttp://eea.government.bg/bg/soer/2016/soer-bg-2016.pdf, достъп 2.07.2018 г.
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като за тези обекти това е дългогодишна тенденция. Само при яз. Дренов дол
(Кюстендилско) е установено влошаване на състоянието.
По отношение на количественото състояние на повърхностните води,
през 2016 г. се установява намаляване на годишния обем на оттока в
Западнобеломорски басейнов район с около 27% в сравнение с 2015 г. В
Дунавския водосборен басейн намалението е с около 13%.
b. Подземни води

Таблица 16
Превишения на
стандартите за качество
при подземните води в
Югозападна България през
2017 г.

Индикаторите, по които се извършва оценка на химичното състояние на
подземните води са средногодишните стойности на концентрациите на:
активна реакция (рН), електропроводимост, обща твърдост, перманганатна
окисляемост, амониеви йони, нитрати, нитрити, сулфати, хлориди, фосфати,
натрий, калций, магнезий, цинк, живак, кадмий, мед, никел, олово, хром
общ, желязо, манган, арсен, тетрахлоретилен и трихлоретилен и пестициди
(съгласно Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води). През последните години се установява подобряване на
качеството на подземните води и намаляване на броя пунктове с превишения
на стандартите за качество (СК), но въпреки това все още съществуват
подземни водни тела (ПВТ) и пунктове в риск в Югозападен район.
Основното замърсяване е с нитрати и амониеви йони. Според тримесечните
бюлетини на ИАОС за състоянието на околната среда в Република България69
за периода 2013 – 2017 са установи рискови ПВТ и пунктове са установени
за 2013 и 2014 г. През 2017 г. са установени единични превишения на СК
за електропроводимост, желязо общо, калций, магнезий, манган, нитритни
йони, перманганатна окисляемост и сулфат.

Показател

Име на пункт

Име на ПВТ

Дата на
Пъти
пробовземане над СК

Сулфатни йони

Големо село, Каптаж „Царичина“,
ВиК Дупница

Порови води в кватернер 20.06.2017
– Благоевград

2.32

Желязо (общо)

Самораново, Каптаж „Купищата“,
„ВиК Дупница“ ЕООД

Порови води в кватернер 20.06.2017
– Дупница

1.09

Манган (общ)

Кюстендил, СК-1, „Торготерм“ АД,
общ. Кюстендил

Порови води в кватернер 20.06.2017
– Неоген – Кюстендил

22.72

Електропроводимост

Големо село, Каптаж „Царичина“,
ВиК Дупница ЕООД

Порови води в кватернер 19.09.2017
– Благоевград

1.003

Желязо (общо)

Кюстендил, СК-1, „Торготерм“ АД,
общ. Кюстендил

Порови води в кватернер 25.09.2017
– Неоген – Кюстендил

1.33

Манган (общ)

Кюстендил, СК-1, „Торготерм“ АД,
общ. Кюстендил

Порови води в кватернер 25.09.2017
– Неоген – Кюстендил

23.12

Сулфатни йони

Големо село, Каптаж “Царичина”,
ВиК Дупница ЕООД

Порови води в кватернер 19.09.2017
– Благоевград

2.90

Източник: Тримесечен бюлетин за състоянието на околната среда в Република България, ИАОС.

_______________________________
69. h
 ttp://eea.government.bg/bg/dokladi/arhiv_trim-bul, достъп 2 юли 2018
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Изводи:
n К
 ато цяло качеството на повърхностните води в целевата територия
се оценява като отлично – много добро;
n П
 рез последните години се установява подобряване на качеството на
подземните води и намаляване на броя пунктове с превишения на
стандартите за качество, но въпреки това все още съществуват подземни водни тела и пунктове в риск в Югозападен район.

5. Анализ на природни опасности и рискове
Природните опасности са вероятност от проява в определен период от време
и в рамките на дадена област на потенциално разрушително явление“ (Varnes,
1984). Те могат да се разглеждат като наличие на природни компоненти и процеси, които създават ситуация, която може да окаже отрицателно въздействие
върху хората, икономиката и околната среда. В това отношение природните
опасности са свързани с вероятността от отрицателни въздействия и се считат
за ограничаващи фактори за живота и дейностите на хората (Nikolova, Zlateva,
2018).
Природният риск означава комбинацията от вероятността от случване на дадено явление и потенциални неблагоприятни последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и икономическата дейност (т.е. към
опасността се добавят и последиците).
Предвид горното повишаване на обществената осведоменост относно природните опасности и рискове може да подобри качеството на живот, да спести
финансови ресурси и дори да спаси живота. Това определя актуалността на
проблема и необходимостта от включване на мерки в планове и програми на
областно и общинско ниво, за минимизиране на отрицателното въздействие
от природните опасности и рискове, а така също и отчитането им в икономиката на държавния и частния сектори.
Анализът на природните опасности и рискове е важен момент от общия процес
на намаляване на риска като цяло. Едно и също природно явление може да
се оцени като опасност и риск, предвид вероятността от засягане на живота и
дейността на хората.
a. Геолого-геоморфоложки опасности и рискове
n С
 влачища, кално-каменни потоци и активни разломи
Свлачищата са придвижване на почва и рахли материали по наклонена повърхнина и при действие на повърхностен или подземен отток. Предизвикани
от земетресения, интензивни валежи или интензивен снеговалеж, те бързо се
развиват и могат да унищожат транспортната инфраструктура и сградите, а
също така да намалят качеството на живот и дори да отнемат живота.
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По данни на Геозащита Перник70, на разглежданата територията са регистрирани над 260 свлачища (потенциални, активни и стабилизирани). Териториалното разположение на свлачищата зависи от специфични геолого-геоморфоложки и хидро-климатични условия, а също би могло да се свърже с
несъобразена с хидро-геоложките условия на територията антропогенна дейност. Прави впечатление съсредоточаването на свлачища (потенциални, активни и стабилизирани) в района на Перник и Бобов дол, а също така, макар
и по-слабо изразено около Симитли, Благоевград и Кюстендил. Отчетените
от Геозащита Перник активни свлачища са показани на Фигура 29. Средната
гъстота на разпределение на тези свлачища по области е представена на Фигура 30. Макар и относителен показател, който не дава точното положение на
наблюдаваните явления, средната гъстота може да се използва от органите на
регионално и териториално планиране на различни нива при разпределение
на дейностите и средствата за намаляване на риска.
Фигура 29
Регистрирани случаи
на активни свлачища
(по данни на Геозащита
Перник)

Активни свлачища
Граница на админ. област
Обл. София град (извън
обхвата на изследването)

_______________________________
70. http://gz-pernik.mrrb.government.bg/, достъп май 2018
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Фигура 30
Средна гъстота на
регистрираните свлачища
по области (по данни на
Геозащита Перник)

Брой свлачища/10 км. см
0,0036
0,053
0,073
0,215
Обл. София град
(извън обхвата на
изследването)

Като движение на земни маси е разглеждат и кално-каменните (селеви)
потоци. Като поройни са описани някои от притоците на р. Благоевградска
Бистрица (Гловня, 1958). През 1954 г. р. Ковачица, с притоците й Бабките и
Аргачка, протича поройно и отлага наслагите си в р. Благоевградска Бистрица. На 20 септември 1994 г. два малки потока в посочения участък на басейна
на р. Благоевградска Бистрица, разрушават пътя Е-79. На 18 май 2009 г. и на
3–5 декември 2010 г. протичат селеви потоци в поречието на р. Клисурска и
нейния приток р. Габровска. На 24 май 2009 г. в северната част на Кресненския пролом протича селеви поток, който акумулира наслагите си върху Е-79
и предизвиква затваряне на трасето за повече от 24 часа. На 24 май 2009 г. и
на 3–5 декември 2010 г. приижда и р. Потока (Кендерова и др., 2014 г.). Посочените случаи показват сериозността на проблема и необходимостта от задълбочаване на изследванията за изясняване на структурата на геоморфоложките
опасности и минимизиране на риска.
Геоложка опасност за територията на Югозападна България са множеството
разломи в района. Според картата на опасността от активни разломи в България, М 1:300 000, публикувана на сайта на Министерството на регионалното
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развитие и благоустройството71, в части от Софийска, Пернишка, Кюстендилска области се наблюдава средна опасност от активни разломи. С много висока
опасност са определени разломите в североизточната част на област Перник,
средното поречие на р. Струма и на-югозападните части на област Благоевград.
b. Хидроложки рискове
n Наводнения
Наводненията могат да се определят като разливания на реките извън речните
корита в резултат от повишение на водното ниво. Един от основните въпроси
при изследването на наводнения е кои фактори имат значително влияние върху тези явления и техните параметри. Друг важен въпрос, който се разглежда в
литературата, е значението на основните понятия: чувствителност към наводнения, уязвимост, опасност и риск. Опасността от наводнения е свързана с вероятността от наводнение. Съгласно Директива 2007/60/ЕО за оценка и управление на риска от наводнения „риск от наводнение“ означава комбинация от
вероятността от наводнение и потенциалните неблагоприятни последствия за
човешкото здраве, околната среда, културното наследство и икономическата
активност.
По-голямата част от разглежданата територия попада в обхвата на Басейнова
дирекция за управление на водите Западнобеломорски район, а природногеографски, това са водосборите на реките Струма и Места. Съгласно Плана за
управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район (2016-2021)
г., в басейна на р. Струма са определени 10 района със значителен потенциален риск от наводнения, а в басейна на р. Места - 4. С висок потенциален риск
от наводнение са районите на Перник, Дупница, Невестино, Кюстендил, Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Разлог и Банско72.
c. Климатични рискове
n Засушаване
От метеорологична гледна точка, засушаването е свързано с различни по дължина и безводие периоди на суша. Основната мярка за засушаването е недостатъчното количество валежи за конкретна дейност (т.е. растеж на културите,
подаване на води за напояване, ниво на водите в язовирите). Последиците от
засушаването зависят от времето на проява (сезон, закъснение на дъждовния
период, валежи във връзка с фазите на развитие на основни култури). Следователно всяка една суха година има уникални характеристики и последици.
Независимо от установената обща тенденция, установена за южна Европа,
включително и България, към засушаване и продължителни сухи периоди,
комбинирани с високи температури73, изследванията показват, че за извънпланинските територии за общините в Югозападния район рискът към почвено и
атмосферно засушаване е много малък (фиг. по-долу).

_______________________________
71. http://gis.mrrb.government.bg/KGR/02%20maps/Pril_3-HAZARD/3.1-AF-hazard.pdf , достъп 28 юни 2018
72. http://www.wabd.bg/docs/plans/purn1621/Pril/Pril1ObzorKart.pdf, достъп 28 юни 2018
73. Trnka et al, 2011; Trnka et al, 2015; Koleva and Alexandrov, 2008; Alexandrov, 2011; Knight et al. 2004; Radeva
et al, 2018
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Фигура 31
Общини в България с риск
към почвено и атмосферно
засушаване

Източник: Александров, В., 2011

n Намаляване на снежната покривка
От север на юг на територията на целия изследван регион се наблюдава намаляване на честотата и количеството на снеговалежите, както и броят дни със
задържане на трайна снежна покривка. Налице е тенденция на увеличаване
на периодите със задържане на температурата на въздуха над 0, 5, 10 и 15 °С от
север на юг. Тези периоди имат важно агрометеорологично значение – влияят
пряко върху начина и разнообразието в отглеждането на различни земеделски
култури.
Голяма част от територията на Югозападния регион включва ниско-, среднои високопланински територии. Те формират свои специфики в режима на
климатичните елементи. Около и над 1000 м н.в. се формира типичен планински климат, свързан с по-продължителен студен зимен период, по-високи количества на валежите и дълготрайна снежна покривка (от 4-5 до 8-9
месеца). В региона попадат и местата с най-продължителна снежна покривка
у нас.
Като цяло анализът и оценката на природните опасности и рискове изисква
анализ на физико-географската среда и отчитане на взаимодействието между
всички природни компоненти на района. Също така следва да се вземат под
внимание социалните и икономически инфраструктури, особено при оценката
на риска от наводнения и свлачища и смекчаването на последиците. Това от
своя страна изисква обработка на значителен обем пространствена информация, разкриване на връзки и взаимодействия, което би следвало да бъде предмет на бъдещи проучвания.
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Изводи:
n П
 регледът на природните опасности и рискове на територията на
Югозападна България показва, че най-вероятните природни опасности и рискове са свлачищата, наводненията, горските пожари и в
известна степен сеизмичният риск;
n З
 ачестилите засушавания и намаляването на снежната покривка
влияят пряко върху начина и разнообразието в отглеждането на
различни земеделски култури, както и върху развитието на зимните
спортове и туризъм;
n Т
 ези рискове, както и възможните локации за тяхното възникване в
целевата територия, следва да бъдат отчитани при вземане на решения за инвестиции в алтернативни икономически дейности, предложени в рамките на отделните сценарии, описани по-долу.

6. Характеристика на защитените територии
в Югозападен регион

58

защитени територии
В Благоевградска
област

Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени
според изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони,
които се обявяват според изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици. В Националната екологична мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологични важни места74.
Според Закона за защитените територии в административните области в Югозападния регион са обявени множество защитени територии от различна категория. В Благоевградска област са обявени 58 защитени територии, включително: 2 национални парка –„Пирин”, който изцяло попада на територията
на региона на Югозападна България и „Рила” - частично; 1 природен парк –
„Беласица”; 10 резервата; 2 поддържани резервата, множество защитени местности и природни забележителности.
В Кюстендилска област са обявени 23 защитени територии, от които: 1 национален парк, частично разположен в областта – „Рила”; 1 природен парк; 3 резервата; 1 поддържан резерват; природни забележителности, няколко защитени местности.
В Пернишка област се намират 11 защитени територии, някои от тях са: части
от територията на природен парк „Витоша”, поддържан резерват „Острица”,
природни забележителности, защитената местност „Чокльово блато” и др.
В Софийска област има най-голям брой защитени територии – 71 бр., включително 2 национални парка – части от териториите на национален парк „Рила”
и национален парк „Централен Балкан”, части от териториите на 2 природни
_______________________________
74.ИАОС
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парка – „Витоша” и „Врачански балкан”, 2 резервата, 2 поддържани резервата,
множество природни забележителности и защитени местности.
Защитените зони от националното законодателство са приети за част от европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”, които на територията на Югозападен район са многобройни. По двете Директиви на Съвета територията на
Благоевградска област включва изцяло или частично 23 зони, на Кюстендилска област – 16 зони, на Пернишка област – 13 зони и на Софийска област – 26
зони. Някои от защитените зони попадат в рамките на повече от една област.
На територията на Югозападния регион е обявено и едно Рамсарско място –
„Карстов комплекс Драгоманско блато”, разположено на територията на Софийска област. В комплекса са описани 256 вида птици, представляващи 61%
от орнитофауната на страната, 9 вида земноводни, 11 вида влечуги, 43 вида бозайници и 180 вида висши растения, като повечето от тях са ендемични видове
за страната и Балканския полуостров.

Извод:
n Ц
 елевата територия разполага със значителен брой защитени територии и природни забележителности, които благоприятстват развитието на различни форми на туризъм, биоземеделие, биоживотновъдство, устойчиво горско стопанство, риболов, но същевременно
изискват икономическите дейности да са съвместими с опазването
на ценните видове, местообитания и природата като цяло. Този факт
следва да бъде отчетен при вземане на решения за инвестиции в алтернативни икономически дейности, предложени в рамките на отделните сценарии, описани по-долу.

7. Демографска характеристика на населението
Населението и неговите демографски характеристики75 са ключов фактор за
развитие на региона. Демографията предопределя броя, квалификацията и
специализацията на работната сила, на които отделните икономически сектори могат да разчитат за своето функциониране и развитие. Броят и доходите на населението обуславят потреблението на стоки и услуги в рамките
на съответната територия, респективно – необходимостта от наличието на
базови и съпътстващи услуги (в т.ч. здравни, социални, образователни, културни и т.н.), което определя създаването на допълнителни работни места
чрез ефекта на мултипликатора.
Географското положение на региона спрямо важни пътни артерии и големи
градове в страната оказват пряко въздействие върху демографските тенденции. Това оказва влияние най-вече върху състоянието на различните видове структури на населението и върху неговите миграционни нагласи и по_______________________________
75. Б
 рой и гъстота на населението, раждаемост, смъртност, естествен и механичен прираст, полово-възрастова,
етническа, професионална, образователна структура на населението.
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ведение. В литературата не съществува установен метод, който напълно да
гарантира точността на демографските прогнози, но те имат важна ориентировъчна значимост при определянето на пазарни, социални, икономически
и устройствени въпроси. Процесът е комплексен и зависи от много фактори,
някои от които са по-лесно прогнозируеми (раждаемост, смъртност, продължителност на живота), тъй като зависят от установените социално-психологични навици и нивото на здравеопазване на населението. Други фактори,
като миграциите например, са свързани с редица други величини със социално-икономически и политически характер. Налице са трудови миграции
на младото население със запазване на постоянното местожителство в общините от областите на ЮЗР, но реализация в столицата и чужбина. Така трудовите миграции към установените пазарни центрове се превръщат в стимул
за емиграция от гледна точка на постоянното население, но създават неточна
статистика за реалния брой на населението в целевата територия по общини
и градове.
Предвид гореизложеното, както и с цел идентифициране на основните
предизвикателства, пред които се изправя населението във връзка с преминаването към икономика, основана на чиста енергия, по-долу е направен
преглед на демографската характеристика на Югозападния регион в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска.

a. Обща демографска характеристика и тенденции в страната и региона
На територията на Югозападния район, както и в по-голяма част от общините в страната съществуват трудни за преодоляване проблеми с икономически и социален характер. В резултат на цялостното негативно демографско
развитие на България, демографската ситуация в изследваната територия се
характеризира като неблагоприятна, извън София-град. Тази констатация се
свързва с наблюдаваната тенденция за намаление на населението на областно и местно ниво, както и с влошените стойности на основните демографски
показатели, характеризиращи раждаемостта, смъртността, естествения и механичен прираст на населението.
Наблюдаваният основно негативен темп на демографските процеси на национално ниво се проявява и на по-ниските териториални нива в страната
- регионално, областно, общинско. Неблагоприятните процеси на обезлюдяване, застаряване, стеснена репродуктивна нагласа и нестабилна социална
сигурност на населението са отличителни черти в развитието на голяма част
от териториалните единици. Може да се очаква, че успоредната проява на
тези негативни процеси ще окаже цялостен негативен ефект върху бъдещото
демографско развитие на голяма част от териториалните единици.
Отчетените в анализа тенденции, характеризиращи процесите на раждаемост, смъртност и естествен прираст, както и особеностите в териториалното
разпределение на жителите между отделните населени места, потвърждават
твърдението, че ЮЗР (извън териториалния обхват на област София - столица) не прави изключение от отчетената негативна тенденция на демографско
развитие на национално ниво.
В периода между последните две преброявания на населението в страната
(данни към 01.03.2001 г. и 01.02.2011 г.) броят на населението на национал-
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но ниво намалява със 7,1% (564 331 д.). Наблюдаваната негативна тенденция
продължава и понастоящем като според последните годишни данни за протичащите демографски процеси към 31.12.2017 г. населението в България е
7 050 034 д. Тоест, за наблюдавания период 2001-2017 г. жителите на страната намаляват с 11,1%, равняващи се на 878 867 д. Демографското намаляване
е още по-значително, но частично се компенсира от активността на българската администрация при издаването на паспорти и натурализиране на български граждани.
Динамиката на населението на ниво ЮЗР се отличава с обратна тенденция
спрямо тази за страната, което се обяснява с участието на област София (столица) в стойностите на района.
Таблица 17
Динамика на населението
на национално и
регионално ниво в периода
2001-2017 г.

Население
към:

Прираст
(%)

Прираст
(%)

01.03.2001 г. 01.02.2011 г. 31.12.2017 г. 2001-2011 г. 2001-2017 г.
България

7 928 901

7 364 570

7 050 034

- 7,1%

-11,1%

Югозападен
район

2 097 621

2 132 848

2 108 394

1,7%

0,5%

Източник: НСИ – http://www.nsi.bg

В периода 2011-2017 г. за четирите целеви административни области в ЮЗР
се отчита отрицателен прираст на населението между (-4,8%) за област Благоевград и (-11,5%) за област Кюстендил, отличаваща се с най-неблагоприятна
стойност за посочения период. За същия период населението на национално
ниво бележи спад с 4,3%, а това на ЮЗР намалява с 1,1%, което се дължи на
столицата.
Към 01.02.2011 г. средната гъстота на населението на ЮЗР е 105 д/км2. Отчетената стойност е по-висока от средната за страната (66,3 д/км2), което отново
се дължи на София. Наблюдаваният спад на населението на района в периода
01.02.2011 – 31.12.2017 г. води до промяна в гъстотата на населението, която
към края на 2017 г. е 103,8 д/км2. Следователно в периода между последното
преброяване и последните налични данни за демографските процеси в страната средната гъстота на населението на ЮЗР намалява с 1,2 д/км2.

Таблица 18
Средна гъстота на
населението към 01.02.2011
(данни от последното
преброяване) и промяна
в стойностите на
показателя към 31.12.2017

Територия/
км2

Население - брой

Гъстота на
населението /д/км2/

01.03.2001 г. 01.02.2011 г. 31.12.2017 г. 2001-2011 г. 2001-2017 г.
България

111 001,9

7 364 570

7 050 034

66,3

63,5

Югозападен
район

20 306,4

2 132 848

2 108 394

105,0

103,8

Източник: НСИ – http://www.nsi.bg

Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България 87

ЧАСТ III. Географски обхват и информация за региона

Фигурата по-долу показва, че освен област Кюстендил, на територията на страната има оформени още 3 области – Видин, Враца и Смолян, които се очаква
да загубят най-голям брой население в случай, че сегашните демографски тенденции се запазят.

Фигура 32
Изменение в броя
на населението на
България за периода
2016-2032 г.

b. Обща демографска характеристика и тенденции в Софийска област
В периода 2001-2017 г. населението на Софийска област76 бележи постепенен
спад като между последните две преброявания на населението в страната,
проведени през 2001 и 2011 г., жителите на областта намаляват с 25 751 д.,
равняващи се на 9,4%. Проявата на неблагоприятните тенденции, характеризиращи демографското развитие продължават и понастоящем, като в периода 01.02.2011 г. – 31.12.2017 г. се отчита намаление с 15 926 д., формиращи
спад с 6,4%. Това е особено тревожна тенденция, тъй като това е областта,
която е естествена периферия на столицата, но въпреки това реализира същите тенденции, като по-отдалечените области.

_______________________________
76. h
 ttp://www.regionalprofiles.bg/bg/
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Фигура 33
Динамика на населението на Софийска област в периода
2001-2017 г. – брой

Фигура 34
Прираст на населението на Софийска област в периода
2001-2017 г. - %

* с тойност към 01.02.2011 г. спрямо 01.03.2001 г.; стойност към 31.12.2017 г. спрямо
01.02.2011 г.
Източник: НСИ – http://www.nsi.bg

Важен структурен елемент на демографския анализ представляват териториалните особеностите в разпределението на населението. За целите на анализа
е поставен акцент върху онези общини и населени места, на чиято територия
се осъществяват въгледобивни дейности. В обхвата на област София това са
община Драгоман (с. Габер) и община Годеч (с. Станинци).

Таблица 19
Средна гъстота на населението към 01.02.2011 (данни от последното преброяване) и промяна в стойностите на
показателя към 31.12.2017

Община
Населено място

Брой на населението към:

Прираст
/бр./

Прираст
/%/

Прираст
/бр./

Прираст
/%/

01.03.2001

01.02.2011

31.12.2017

2001-2011

2001-2011

2011-2017

2011-2017

Община Драгоман

6 632

5 362

4 822

- 1 270

- 19,1%

- 540

- 10,1%

с. Габер

641

541

486

- 100

- 15,6%

- 55

- 10,2%

Община Годеч

6 604

5 375

4 841

- 1 229

- 18,6%

- 534

- 9,9%

с. Станинци

47

22

12

- 25

- 53,2%

- 10

- 45,5%

Източник: НСИ - http://www.nsi.bg
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Изводи:
n Д
 инамиката разкрива, че в периода 2001-2017 г. населението на територията на общините Драгоман и Годеч намалява с по-неблагоприятен темп спрямо средния за областта, за района и за страната.
Тревожно е обстоятелството, че само в периода 2011-2017 г. се отчита
спад на населението с 10,1% (540 д.) за община Драгоман и с 9,9%
(534 д.) за община Годеч. Малкият брой население на разглежданите населени места е причина за отчетената висока отрицателна относителна стойност (%), представяща намалението на населението;
n Б
 лизостта и заетостта във въгледобивна мина е силен центробежен
(стимулиращ) фактор за емиграции.

В цялата страна се наблюдава застаряване на населението, но в Софийска област се отличава с по-бързи темпове. През 2016 г. коефициентът на възрастова
зависимост, показващ съотношението между лицата на възраст 65 и повече
години и тези на възраст до 14 години, достига 170% при средна стойност на
национално ниво от 147%.
Към 31.12.2017 г. лицата в трудоспособна възраст в Софийска област заемат
първо място в структурата на населението с дял от 58,7% (135 820 д.). На второ място се нареждат хората в надтрудоспособна възраст, чийто дял е 26,9%,
равняващ се на 62 206 д. от жителите на областно ниво. С най-нисък дял се
отличават лицата в подтрудоспособна възраст – 14,5% (33 537 д.).
Отчетеният дял на лицата в трудоспособна възраст на областно ниво е по-нисък от средния за страната, който към 31.12.2017 г. е 60,3%.

Таблица 20
Население под, във и над
трудоспособна възраст
в Софийска област към
31.12.2017 г.

Население /брой/

Структура /%/

Под трудоспособна възраст

33 537

14,5%

В трудоспособна възраст

135 820

58,7%

Над трудоспособна възраст

62 206

26,9%

Общ брой население

231 563

100,0%

Източник: НСИ - http://www.nsi.bg

През последните три години коефициентът на естествен прираст в областта е
под –9‰ при стойност от около –6‰ за страната. Коефициентът на механичен прираст също е отрицателен, въпреки че през 2015 г. се наблюдава по-висок дял на заселилите се в резултат на което е отчетена една от малкото положителни стойности на показателя в страната.
Делът на градското населението в областта е сравнително нисък. През 2016 г.
в градовете живеят 61% от местното население (при 73% средно за страната).
Към 31.12.2017 г. средната гъстота на населението на област София е 32,8 д/
км2, при стойност от 63,5 д/км2 за страната.
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Към 01.02.2011 г. лицата на седем и повече навършени години в област София
са 232 102 д.77 Най-голям дял сред тях са със завършено средно образование –
47,6% (110 529 д.), следвани от лицата с основно образование – 26,2% (60 904
д.). Лицата на седем и повече навършени години с висше образование формират 12,3%, равняващи се на 28 451 д. от жителите на областта, попадащи
в тази възрастова група, а тези със завършено начално образование са 8,3%
(19 343 д.).

Таблица 21
Население на 7 и повече
навършени години по
степен на завършено
образование към
01.02.2011 г.

Делът на лицата със завършено висше образование на областно ниво е по-нисък от средния за страната, докато отчетените стойности, представящи дела на
лицата със завършено средно, основно и начално образование, са по-високи
спрямо средните за България.

Висше

Средно

Основно Начално

Дете*

Никога не
посещавали
училище

Незавършено
начално

България

19,6%

43,4%

23,1%

7,8%

4,8%

1,2%

0,2%

Област София

12,3%

47,6%

26,2%

8,3%

4,5%

0,8%

0,2%

*деца на 7 навършени години, които още не са тръгнали на училище
Източник: НСИ - http://www.nsi.bg

n Прогноза за броя на населението на Софийска област
В периода на проведените девет преброявания на населението в страната (19342011 г., 77 години) броят на населението на областта нараства до 1975 г., когато
е отчетен най-голям брой население от 312 997 д. След това настъпва период на
негативен прираст, отчетен при проведените четири последователни преброявания през 1985, 1992, 2001 и 2011 г. Към датата на последното преброяване
в страната броят на жителите на областно ниво достига най-ниска стойност
за изследвания 77 годишен период – 247 489 д. Отчетеното намаление между
годината с най-голям брой население (1975 г.) и годината с най-неблагоприятна стойност на показателя (2011 г.) е 65 508 д., които формират спад от 20,9%.

Фигура 35
Брой на населението на
област София в периода
1934-2011 г.
n Година
n Плъзгаща се средна
n Linear (година)

Източник: НСИ
http://www.nsi.bg

Брой население по преброявания

350000

295 878

300000

306 920
311 986

312 997

289 962
273 240

313 467

290 583

250000

247 489
200000
150000
100000
50000
0

1934

1946

1956

1965

1975

1985

1992

2001

2011

Година на преброяване

_______________________________
77. Актуални данни за образователната структура на населението към 01.02.2011 г.
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Определянето на степента на промяна на населението може да се извърши
посредством всеки две точки, тъй като нивото на промяна ще зависи от броя
години, които се включват в периода. Настоящата прогноза обхваща периода
до 2040 г., като за базов се взема последния 17 годишен период с начало
2001 г. и край 2017 г.
Темп на промяна: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1)
В рамките на периода от 2001 до 2017 г. степента на промяна е -0,1525
Темп на промяна в %: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1) x 100%
В рамките на периода от 2001 до 2017 г. степента на промяна е -15,25%

Изчисляването на темпа на промяна се извършва в условията на две основни
допускания. Първо, темпът на промяна за последните 17 години се разпределя
равномерно за целия 17 - годишен период. Допуска се, че текущата тенденция
на намаляване на населението се дължи в много по-голяма степен на външни
възможности (емиграция), отколкото на влошени репродуктивни показатели
и продължителност на живота на населението. Второ, очаква се броят на населението да намалява със същия темп, както в миналия период, но е необходимо да отчетем миграционния фактор. Изчисленията на база последния темп
на промяна (-0,1525) ще представляват песимистичният вариант на демографската прогноза, при който броят на населението към 2040 г. е 153 166 д.
За да предотвратим прогноза, базирана единствено на наблюдавания негативен темп, е необходимо да отчетем вероятността от забавяне темпа на намаляване на населението, а също така и да допуснем минимален темп на нарастване в неговия брой. За целта полученият темп на промяна ще коригираме
с темп, близък до нула, но положителен за периода след 2020 г., когато редица
демографски и социалноикономически показатели ще бъдат значително променени в положителна посока. Поради това, допускаме минимален темп на
нарастване на броя на населението от 0,2% на годишна база в периода 20202040 г. В този случай оптимистичната прогноза предвижда население от 317
942 д. към 2040 г. Тъй като този темп е малко вероятен от гледна точка на
репродуктивните възможности на населението, следва да посочим, че той би
бил възможен единствено при външни фактори – имиграция на територията
на областта.
Третата крива отразява реалистичната демографска прогноза, оценяваща
единствено възможностите на територията и нейното население за естествено
възпроизводство. За целите на тази прогноза се допуска намаляване в броя на
населението до 2020 г. вкл. с темпа, отчетен за периода 2001-2017 г. (-0,1525), а
след това се допуска нулев естествен прираст (или близък до нулата). Така към
2040 г. броят на населението на област София би бил 211 119 д.
Същите допускания са приложени и за целите на прогнозата за останалите области от региона.
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Фигура 36
Прогноза за броя на
населението на област
София до 2040 г.
n Геометричен
песимистичен
n Реалистичен
n Геометричен
коригиран
n Linear (Геометричен
коригиран)

Прогноза за броя на населението на Софийска област
За нуждите на анализа е изчислена прогноза с три разновидности за
броя на населението на област София към 2040 г.:
n Песимистичен вариант: 153 166 д.
n Коригиран оптимистичен вариант: 317 942 д.
n Реалистичен вариант: 211 119 д.
c. Обща демографска характеристика и тенденции в област Перник
В разглеждания период 2001-2017 г. жителите на областта постепенно намаляват като между проведените последни две преброявания на населението в
България (2001 и 2011 г.) населението на областно ниво бележи спад с 16 302
д., формиращи 10,9%. В периода между последното преброяване (01.02.2011
г.) и датата, към която се отнасят последните годишни данни за демографските процеси в страната (31.12.2017 г.) населението на област Перник намалява с 11 109 д., равняващи се на 8,3%.
Фигура 37
Динамика на населението на област Перник в периода
2001-2017 г. – брой

Фигура 38
Прираст на населението на област Перник в периода
2001-2017 г. – %

* стойност към 01.02.2011 г. спрямо 01.03.2001 г.; стойност към 31.12.2017 г. спрямо 01.02.2011 г.
Източник: НСИ - http://www.nsi.bg
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В административния обхват на областта се осъществява въгледобивна дейност
на територията на община Перник. Отчетените данни за динамиката на населението на общинско ниво разкриват наблюдаваните тревожни тенденции, съпътстващи демографското развитие на община Перник. Прави впечатление, че
само в периода 2011-2017 г. жителите на общината бележат спад с 8,0%, равняващи се на 7 749 д. Посочената отрицателна относителна стойност е значително
по-висока от средната за страната (-4,3%). Наблюдаваната неблагоприятна тенденция на общинско ниво е в сила и за територията на общинския център гр.
Перник, чието население намалява с 6 553 д., или с 8,2% в периода 2011-2017 г.
Стойностите за динамиката на населението на общинско ниво и на ниво населено място свидетелстват за влошаване на демографската ситуация в периода
2011-2017 г. спрямо 2001-2011 г.
Таблица 22
Динамика на населението 2001-2017 г.

Община
Населено място

Брой на населението към:

Прираст
/бр./

Прираст
/%/

Прираст
/бр./

Прираст
/%/

01.03.2001

01.02.2011

31.12.2017

2001-2011

2001-2011

2011-2017

2011-2017

Община Перник

104 625

97 181

89 432

- 7 444

- 7,1%

- 7 749

- 8,0%

гр. Перник

85 991

80 191

73 638

- 5 800

- 6,7%

- 6 553

- 8,2%

Източник: НСИ - http://www.nsi.bg

През 2016 г. за трета поредна година Перник е една от петте области в страната (заедно с Видин, Габрово, Кюстендил и Ловеч), в които на всяко лице
на възраст до 14 години включително се падат над две лица на 65 и повече
години. Застаряването на населението се дължи на изключително ниския естествен прираст, както и на отрицателния механичен прираст. През 2016 г.,
въпреки че е налице увеличение, естественият прираст остава почти двойно
по-нисък от средния за страната. Механичният прираст е относително благоприятен на фона на повечето области, почти (–2‰), причина за което е
близостта до гр. София и възможността за ежедневна трудова миграция към
столицата.
Към 31.12.2017 г. лицата в трудоспособна възраст в област Перник заемат
първо място в структурата на населението с относителна стойност от 58,3%,
или 71 334 д. Следващо място заемат хората в надтрудоспособна възраст с
дял от 28,8%, формиращи 35 289 д. от жителите на областта. Най-нисък дял
съставляват лицата в подтрудоспособна възраст, формиращи 12,9% (15 798
д.). Делът на лицата в трудоспособна възраст в област Перник е по-нисък от
средния за страната, който към 31.12.2017 г. е 60,3%.

Таблица 23
Население под, във и
надтрудоспособна възраст
на областно и общинско
ниво към 31.12.2017 г.

Население /брой/

Структура /%/

Област Перник
Под трудоспособна възраст

15 798

12,9%

В трудоспособна възраст

71 334

58,3%

Над трудоспособна възраст

35 289

28,8%

Общ брой население

122 421

100,0%
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Население /брой/

Структура /%/

Община Перник
Под трудоспособна възраст

12 177

13,6%

В трудоспособна възраст

53 651

60,0%

Над трудоспособна възраст

23 604

26,4%

Общ брой население

89 432

100,0%

Източник: НСИ - http://www.nsi.bg

Делът на лицата в трудоспособна възраст на общинско ниво към разглежданата
дата е 60,0% (53 651 д.) като отчетената стойност е по-висока от средната за областта и по-ниска с 0,3% от тази за страната.
Към 31.12.2017 г. близо 79% от жителите на областта живеят в градовете. Към
посочената дата средната гъстота на населението на областно ниво е 51,1 д/км2,
при средна стойност на национално ниво от 63,5 д/км2.
Към 01.02.2011 г. лицата на седем и повече навършени години в община Перник
са 91 441 д. Най-голям дял от тях заемат лицата със завършено средно образование – 52,5% (47 975 д.), следвани от тези със завършено основно образование
– 21,8% (19 923 д.). Делът на лицата на седем и повече навършени години със завършено средно образование на местно ниво е по-висок от средния дял за България (43,4%) и за област Перник (51,1%). Отчетеният дял на лицата в разглежданата възрастова група със завършено основно образование в община Перник
е по-висок от този за страната (23,1%) и по-нисък от този за областта (24,3%).

Таблица 24
Население на 7 и повече
навършени години по
степен на завършено
образование към
01.02.2011 г.

Висшистите са 15 038 д., които формират 16,4% от лицата на седем и повече навършени години, а лицата в категория „никога не посещавали училище“ – 290
д. съставляват 0,3% от населението на община Перник.

Висше

Средно

Основно Начално

Незавършено
начално

Никога не
посещавали
училище

Дете*

България

19,6%

43,4%

23,1%

7,8%

4,8%

1,2%

0,2%

Област Перник

14,2%

51,1%

24,3%

6,3%

3,5%

0,4%

0,2%

Община Перник

16,4%

52,5%

21,8%

5,3%

3,5%

0,3%

0,2%

*деца на 7 навършени години, които още не са тръгнали на училище
Източник: НСИ - http://www.nsi.bg

n Прогноза за броя на населението на област Перник
В периода на проведените девет преброявания на населението в страната
(1934-2011 г., 77 години) жителите на област Перник нарастват в периода до
1965 г., когато е отчетен най-голям брой население – 180 199 д. Към датите на
проведените следващи пет преброявания на населението се отчита негативен
прираст на населението на област Перник. По данни на последното преброяване на населението в страната броят на жителите в областта към 01.02.2011 г.
достига най-ниска стойност за целия 77 - годишен период – 133 530 д. Отчетеният спад между годината с най-голям брой население и тази с най-неблагоприятна стойност на показателя е 46 669 д., равняващи се на близо 26,0%.

Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България 95

ЧАСТ III. Географски обхват и информация за региона

200 000
Брой население по преброявания

Фигура 39
Брой на населението на
област Перник в периода
1934-2011 г.
n Година
n Плъзгаща се средна
n Linear (година)

180 000

179 319

173 828 172 923

180 199

163 307

155 573

169 042

160 000

149 832

140 000
133 530

120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

1934

1946

1956

1965

1975

1985

1992

2001

2011

Година на преброяване
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Настоящата прогноза обхваща периода до 2040 г., като за базов се взема последния 17 годишен период с начало 2001 г. и край 2017 г.
Темп на промяна: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1)
В рамките на периода от 2001 до 2017 г. степента на промяна е -0,1829
Темп на промяна в %: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1) x 100%
В рамките на периода от 2001 до 2017 г. степента на промяна е -18,29%
Изчисленията на база последния темп на промяна (-0,1829) ще представляват песимистичния вариант на демографската прогноза, при който броят на
населението към 2040 г. е 74 332 д.
За целите на оптимистичната прогноза за броя на населението на област
Перник допускаме минимален темп на нарастване на неговия брой на областно ниво от 0,2% на годишна база в периода 2020-2040 г. В този случай
към 2040 г. се предвижда население от 166 602 д. Реализирането на разгледания сценарий би било възможно единствено под влиянието на външни фактори (имиграция на територията на областта).
Реалистичната демографска прогноза, базираща се на възможностите на територията и нейното население за естествено възпроизводство допуска намаляване в броя на населението до 2020 г. вкл. с темпа, отчетен за 2001-2017
г. (-0,1829). В оставащите години от периода се допуска нулев естествен прираст (или близък до нулата), като към 2040 г. броят на населението на област
Перник би бил 110 626 д.
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Прогноза за броя на населението на област Перник
За нуждите на анализа е изчислена прогноза с три разновидности за
броя на населението на област Перник към 2040 г.:
n Песимистичен вариант: 74 332 д.
n Коригиран оптимистичен вариант: 166 602 д.
n Реалистичен вариант: 110 626 д.
d. Обща демографска характеристика и тенденции в област Кюстендил
В периода 2001-2017 г. населението на областта постепенно намалява като
между проведените последни две преброявания на населението в България
през 2001 и 2011 г., отчетеният спад е 15,9% (25 848 д.). Изключително тревожно е, че в резултат на продължаващата проява на неблагоприятни демографски процеси в областта, само в периода 2011-2017 г. жителите на област
Кюстендил намаляват с 11,5% (15 677 д.).
Фигура 41
Динамика на населението на област Кюстендил в периода
2001-2017 г. – брой

Фигура 42
Прираст на населението на област Кюстендил в периода
2001-2017 г. – %

* стойност към 01.02.2011 г. спрямо 01.03.2001 г.; стойност към 31.12.2017 г. спрямо 01.02.2011 г.
Източник: НСИ - http://www.nsi.bg

В областта въгледобивна дейност се осъществява в община Бобов дол. Динамиката на населението на общинско ниво следва неблагоприятните тенденции, характеризиращи демографското развитие на областта. За периода
2011-2017 г. населението на община Бобов дол намалява с 1 342 д., формиращи отрицателен прираст от близо 15,0%. Отчетената относителна стойност е
съществено по-висока от средната за България (-4,3%). Това е сериозно доказателство, че съществуващата въгледобивна индустрия няма капацитета да задържа население и да подобрява структурите му.
Динамиката на населението на ниво населено място (гр. Бобов дол) се отличава с по-благоприятни стойности от тези на общинско ниво, като в периода
2011-2017 г. жителите на общинския център намаляват с близо 12,0% (676 д.).
Посочената относителна стойност е близка до средната за областта (-11,5% за
разглеждания период).
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Таблица 25
Динамика на населението 2001-2017 г.

Община
Населено място

Брой на населението към:
01.03.2001

01.02.2011

31.12.2017

Прираст
/бр./
2001-2011

Прираст
/%/
2001-2011

Прираст
/бр./

Прираст
/%/

2011-2017

2011-2017

Община Бобов дол

11 755

9 067

7 725

- 2 688

- 22,9%

- 1 342

- 14,8%

гр. Бобов дол

6 904

5 737

5 061

- 1 167

- 16,9%

- 676

- 11,8%

Наблюдаваните демографски тенденции в област Кюстендил поставят областта на една от най-неблагоприятните позиции сред 28-те административни
области в България. Застаряването и обезлюдяването в област Кюстендил са
особено интензивни през последните години. През 2016 г. коефициентът на
възрастова зависимост, представящ отношението на населението на 65 и повече години към това до 14 години, достига 222% при 147% за България. През
2016 г. коефициентът на естествен прираст достига своето най-ниско ниво за
областта (–13‰) и третото най-ниско в страната (стойност на национално ниво
от –6‰). Коефициентът на механичен прираст също влошава своята стойност,
достигайки почти (–8‰).
В последните години делът на градското население в област Кюстендил е 69%,
което означава, че застаряването на населението не се отнася само до селата, а
и до общинския център. Към 31.12.2017 г. средната гъстотата на населението на
областно ниво е 39,7 д/км2 (при стойност от 63,5 д/км2 за страната).
Към 31.12.2017 г. лицата в трудоспособна възраст в областта заемат първо място в структурата на населението с дял от 56,2% (68 001 д.), следвани от тези в
надтрудоспособна възраст с дял от 31,0% (37 573 д.) от жителите на областта.
Най-нисък дял от 12,8% (15 525 д.) формират лицата в подтрудоспособна възраст. Лицата в трудоспособна възраст в областта формират по-нисък дял спрямо
средния за страната (60,3%). Висок е делът на лицата в надтрудоспособна възраст на областно ниво, който е с 6,4% по-висок от средния за страната (24,6%).
Таблица 26
Население под, във и над
трудоспособна възраст на
областно и общинско ниво
към 31.12.2017 г.

Население /брой/

Структура /%/

Област Кюстендил
Подтрудоспособна възраст

15 525

12,8%

В трудоспособна възраст

68 001

56,2%

Надтрудоспособна възраст

37 573

31,0%

Общ брой население

121 009

100,0%

Община Бобов дол

78

Подтрудоспособна възраст

859

11,1%

В трудоспособна възраст

4 551

58,9%

Надтрудоспособна възраст

2 315

30,0%

Общ брой население

7 725

100,0%

Източник: НСИ http://www.nsi.bg
_______________________________
78. В
 ключването на община Бобов дол в таблицата е в съответствие с поставения акцент върху разкриване
особеностите на протичащите демографски процеси в онези общини в областта, в чийто обхват се
осъществява въгледобивна дейност.
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Към 31.12.2017 г. делът на лицата в трудоспособна възраст в община Бобов
дол е 58,9% (4 551 д.), като отчетената стойност е по-висока от тази за областта (56,2%) и по-ниска от средната за България (60,3%). На общинско ниво
също прави впечатление високият дял на лицата в надтрудоспособна възраст
в структурата на местното население, който към разглежданата дата е 30,0%,
равняващи се на (2 315 д.).
Към 01.02.2011 г. лицата на седем и повече навършени години в област Кюстендил са 129 403 д. Най-голям дял от тях заемат тези със завършено средно
образование – 47,8% (61 822 д.), следвани от лицата със завършено основно образование – 25,1% (32 446 д.). Лицата на седем и повече навършени години със
завършено средно образование в областта формират по-висок дял от средния
за страната (43,4%). Висшистите на областно ниво са 19 166 д., които формират
14,8% от лицата на седем и повече навършени години.
Лицата в община Бобов дол, които към 01.02.2011 г. попадат в разглежданата
възрастова група са 8 658 д. На общинско ниво също се отчита най-висок дял
на лицата със завършено средно образование 46,3% (4 008 д.), следвани от тези
с основно образование с дял от 34,0% (2 946 д.). Прави впечатление по-високият дял на лицата със завършено основно образование на местно ниво (34,0%)
спрямо средните стойности на национално и областно ниво.

Извод:
Таблица 27
Население на 7 и повече
навършени години по
степен на завършено
образование към
01.02.2011 г.

n При запазване на настоящата възрастова и образователна структура
бъдещите инвеститори ще трябва да разчитат предимно на лица с
основно и средно образование, което е сериозно предизвикателство
пред тях.

Висше

Средно

Основно Начално

Незавършено
начално

Никога не
посещавали
училище

Дете*

България

19,6%

43,4%

23,1%

7,8%

4,8%

1,2%

0,2%

Област Кюстендил

14,8%

47,8%

25,1%

7,4%

4,1%

0,7%

0,2%

Община Бобов дол

6,2%

46,3%

34,0%

8,6%

3,9%

0,8%

0,1%

(*деца на 7 навършени години, които още не са тръгнали на училище)
Източник: НСИ - http://www.nsi.bg

n Прогноза за броя на населението на област Кюстендил
Най-голям брой население на областно ниво в периода, обхващащ проведените девет преброявания на населението в страната (1934-2011 г., 77 години)
е отчетен през 1946 г. когато населението на областта е 203 381 д. Към датата на последното преброяване на населението в страната жителите на област
Кюстендил са 136 686 д., като отчетената стойност е най-ниската за изследвания 77 годишен период. Намалението в броя на населението между годината
с най-голям брой население (1946 г.) и тази с най-неблагоприятна стойност на
показателя (2011 г.) е 66 695 д., формиращи спад от 32,8%.
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250 000
Брой население по преброявания

Фигура 43
Брой на населението
на област Кюстендил
в периода 1934-2011 г.
n Година
n Плъзгаща се средна
n Linear (година)
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Източник: НСИ, http://www.nsi.bg

Настоящата прогноза обхваща периода до 2040 г., като за базов се взема последния 17 годишен период с начало 2001 г. и край 2017 г.
Темп на промяна: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1)
В рамките на периода от 2001 до 2017 г. степента на промяна е -0,2555
Темп на промяна в %: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1) x 100%
В рамките на периода от 2001 до 2017 г. степента на промяна е -25,55%
Изчисленията на база последния темп на промяна (-0,2555) ще представляват
песимистичния вариант на демографската прогноза, при който броят на населението към 2040 г. е 58 094 д.
За целите на оптимистичната прогноза за броя на населението на областта допускаме минимален темп на нарастване на неговия брой от 0,2% на годишна
база в периода 2020-2040 г. В условията на тези предвиждания към 2040 г.
населението би било 158 306 д. Реализирането на този сценарий би следвало
да се разглежда като възможно единствено в условията на външни фактори
(имиграция на територията на областта).
Реалистичната демографска прогноза се основава на възможностите на територията и нейното население за естествено възпроизводство, допускайки
намаляване на неговия брой до 2020 г. вкл. с темпа, отчетен за 2001-2017 г.
(-0,2555). В оставащите години от периода се допуска нулев естествен прираст
(или близък до нулата), като към 2040 г. броят на населението на област Кюстендил би бил 103 764 д.
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Прогноза за броя на
населението на област
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Прогноза за броя на населението на област Кюстендил
За нуждите на анализа е изчислена прогноза с три разновидности за
броя на населението на област Кюстендил към 2040 г.:
n Песимистичен вариант: 58 094 д.
n Коригиран оптимистичен вариант: 158 306 д.
n Реалистичен вариант: 103 764 д.

e. Обща демографска характеристика и тенденции в област Благоевград
В периода 2001-2017 г. броят на населението на областта се отличава с постепенен спад като между последните две преброявания на населението в България
(2001 и 2011 г.) жителите на област Благоевград намаляват с 5,2% (17 621 д.).
Проявяващите се неблагоприятни тенденции в демографското развитие на областно ниво продължават, като в периода 01.02.2011 г. – 31.12.2017 г. се отчита
спад на населението с 4,8% (15 670 д.).

Фигура 45
Динамика на населението на област Благоевград в
периода 2001-2017 г. – брой

Фигура 46
Прираст на населението на област Благоевград в периода
2001-2017 г. – %

* стойност към 01.02.2011 г. спрямо 01.03.2001 г.; стойност към 31.12.2017 г. спрямо 01.02.2011 г.
Източник: НСИ - http://www.nsi.bg

В административния обхват на област Благоевград въгледобивна дейност се
осъществява в общините Симитли и Гърмен. В изследвания период динамиката на населението на община Симитли се отличава с отрицателен прираст,
който в периода 2011-2017 г. е (-5,4%) или (-768 д.). За територията на община Гърмен се отчита положителен прираст в периода 2001-2011 г. от 0,3% и
отрицателен (-0,8%) за периода 2011-2017 г.
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Таблица 28
Динамика на населението 2001-2017 г.

Община
Населено място

Брой на населението към:
01.03.2001

01.02.2011

31.12.2017

Прираст
/бр./
2001-2011

Прираст
/%/
2001-2011

Прираст
/бр./

Прираст
/%/

2011-2017

2011-2017

Община Симитли

16 049

14 283

13 515

- 1 766

- 11,0%

- 768

- 5,4%

Община Гърмен

14 934

14 981

14 861

47

0,3%

- 120

- 0,8%

През 2016 г. област Благоевград все още е сред областите в страната със сравнително благоприятна стойност на коефициентите на възрастова зависимост, но
населението продължава да застарява, следвайки тенденциите на национално
ниво. Коефициентът на естествен прираст в областта е с отрицателна стойност
от (–3,5‰), която е по-благоприятна от средната за страната (–6,0‰). Отчитат
се отрицателни стойности на коефициента на механичен прираст, който през
2016 г. е (–4,5‰). Областта е сравнително слабо урбанизирана. В градовете
живеят 59,6% от населението спрямо 73,3% за страната.
Към 31.12.2017 г. лицата в трудоспособна възраст в областта заемат първо място в структурата на населението с дял от 62,1% (191 273 д.), следвани от тези в
надтрудоспособна възраст, формиращи 22,4% (69 008 д.) от жителите на област Благоевград. Отчетеният дял на лицата в трудоспособна възраст в областта е по-висок от средния за страната, който към 31.12.2017 г. е 60,3%. Делът на
лицата в надтрудоспособна възраст на областно ниво е по-нисък от средния за
страната (24,6%).
На общинско ниво делът на населението в трудоспособна възраст е по-висок
от средния за страната, както за община Симитли (61,6%), така и за община
Гърмен (64,5%).
Таблица 29
Население под, във и над
трудоспособна възраст на
областно и общинско ниво
към 31.12.2017 г.

Население /брой/

Структура /%/

Област Благоевград
Подтрудоспособна възраст

47 601

15,5%

В трудоспособна възраст

191 273

62,1%

Надтрудоспособна възраст

69 008

22,4%

Общ брой население

307 882

100,0%

Община Симитли
Подтрудоспособна възраст

1 944

14,4%

В трудоспособна възраст

8 323

61,6%

Надтрудоспособна възраст

3 248

24,0%

Общ брой население

13 515

100,0%

Подтрудоспособна възраст

2 957

19,9%

Община Гърмен
В трудоспособна възраст

9 589

64,5%

Надтрудоспособна възраст

2 315

15,6%

Общ брой население

14 861

100,0%

Източник: НСИ - http://www.nsi.bg
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Таблица 30
Население на 7 и повече
навършени години по
степен на завършено
образование към
01.02.2011 г.

Към 01.02.2011 г. лицата на седем и повече навършени години в област Благоевград са 301 581 д. Най-голям дял от тях формират тези със завършено средно
образование – 43,7% (131 728 д.), следвани от тези със завършено основно образование – 26,8% (80 883 д.). Висшистите на областно ниво формират 14,0%
(42 199 д.) от лицата на седем и повече навършени години.
Висше

Средно

Основно Начално

Незавършено
начално

Никога не
посещавали
училище

Дете*

България

19,6%

43,4%

23,1%

7,8%

4,8%

1,2%

0,2%

Област Благоевград

14,0%

43,7%

26,8%

9,6%

4,8%

0,9%

0,2%

(*деца на 7 навършени години, които още не са тръгнали на училище)
Източник: НСИ - http://www.nsi.bg

На общинско ниво най-голям дял от населението на седем и повече навършени години в община Гърмен формират лицата със завършено основно образование, съставляващи близо 40,0% (5 393 д.). На следващо място се нареждат
лицата със завършено средно образование с дял от 30,0% (4 070 д.).
Отчетените стойности за територията на община Симитли следват тенденциите на областно ниво. Към 01.02.2011 г. с най-висок дял се отличават лицата със
завършено средно образование – 41,3% (5 506 д.), следвани от тези с основно с
35,6% (4 748 д.).

n Прогноза за броя на населението на област Благоевград79
Най-голям брой население на областно ниво в периода на проведените общо
девет преброявания на населението в страната (1934-2011 г., 77 години) е отчетен през 1992 г. когато населението на област Благоевград е 351 637 д. Към
датата на последното преброяване на населението в страната, жителите на областта са 323 552 д., като отчетената стойност не е най-ниската за изследвания 77 годишен период. Намалението в броя на населението между годината с
най-голям брой население (1992 г.) и годината на последното преброяване на
населението (2011 г.) е 28 085 д., формиращи спад от близо 8,0%.

_______________________________
79. П
 рогнозата за броя на населението на област Благоевград отчита допусканията, възприети за нуждите
на прогнозите за броя на населението на областите София, Перник и Кюстендил. С цел избягването на
повторни обяснения относно общите черти на приложения модел, прогнозата за броя на населението на
област Благоевград акцентира върху конкретните предвиждания, отнасящи се за целевата територия.
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400 000
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Фигура 47
Брой на населението
на област Благоевград
в периода 1934-2011 г.
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Настоящата прогноза обхваща периода до 2040 г., като за базов се взема последния 17 годишен период с начало 2001 г. и край 2017 г.
Темп на промяна: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1)
В рамките на периода от 2001 до 2017 г. степента на промяна е -0,0976
Темп на промяна в %: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1) x 100%
В рамките на периода от 2001 до 2017 г. степента на промяна е -9,76%
Изчисленията на база последния темп на промяна (-0,0976) ще представляват
песимистичният вариант на демографската прогноза, при който броят на населението към 2040 г. е 240 216 д.
За целите на оптимистичната прогноза за броя на населението на областта допускаме минимален темп на нарастване на неговия брой от 0,2% на годишна
база в периода 2020-2040 г. В условията на тези предвиждания към 2040 г.
населението би било 437 063 д. Реализирането на този сценарий следва да се
разглежда като възможно единствено в условията на външни фактори (имиграция на територията на областта).
Реалистичната демографска прогноза се базира на възможностите на територията и нейното население за естествено възпроизводство, допускайки
намаляване на неговия брой до 2020 г. вкл. с темпа, отчетен за 2001-2017 г.
(-0,0976). В оставащите години от периода се допуска нулев естествен прираст
(или близък до нулата), като към 2040 г. броят на населението на областта би
бил 292 045 д.

437 063
292 045
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Прогноза за броя на населението на област Благоевград
За нуждите на анализа е изчислена прогноза с три разновидности за
броя на населението на област Благоевград към 2040 г.::
 есимистичен вариант: 240 216 д.
n П
 оригиран оптимистичен вариант: 437 063 д.
n К
n Р
 еалистичен вариант: 292 045 д.

Изводи:
n О
 тчетените особености, характеризиращи протичащите демографски
процеси в целевите области от ЮЗР – Софийска, Перник, Кюстендил
и Благоевград, следват пътя на наблюдаваните негативни тенденции
на национално ниво;
n З
 а две от областите (Перник и Кюстендил) се отчитат много тревожни стойности, представящи динамиката на населението в периода
2001-2017 г. Налице е застаряване на населението, отличаващо се с
по-бързи темпове спрямо средните за страната, както и влошаване на
образователната структура;
 най-благоприятни стойности на разгледаните демографски покаn С
затели се отличава област Благоевград, за която се отчита най-ниска
отрицателна стойност, представяща намалението на населението в
периода 2001-2017 г. спрямо останалите три области, включени в анализа;
n С
 офийска област заема междинно положение спрямо останалите три
разглеждани области. Областта слабо се възползва от възможностите,
предоставени от столицата и на този етап изпълнява функциите на
периферия с постепенно влошаващи се показатели.

f. Демографски характеристики и тенденции в ЮЗР в контекста на
концепцията
Представен е анализ на ниво административна област, а където са налични
данни на общинско ниво, същите са фокусирани върху общините Бобов дол,
Кюстендил и Перник, в които има заети във въглищната и въгледобивната
промишленост. Тези общини ще изпитват най-голям негативен ефект, в случай че настоящите демографски тенденции и прогнози се запазят. Те обаче
могат да се възползват най-много, ако предвижданията на концепцията за
преминаване към икономика, основана на чиста енергия се приложи.
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Фигура 49
Брой на населението в
общините Бобов дол,
Кюстендил и Перник за
периода 2013-2017
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Източник: НСИ – http://www.nsi.bg

Изводи:
n Б
 роят на населението на община Бобов дол е 8,7% от това на община
Перник и 14,5% от това на община Кюстендил, въпреки че Бобов дол
е основна локация за добив на въглища и производство на енергия
от тях. Следователно най-голям дял от активното население в общината е заето именно в този сектор, което се потвърждава и от данните
за заетостта в Общинския план за развитие на община Бобов дол за
периода 2014-2020 г.;
n О
 чаква се преструктурирането на енергийния сектор в бъдеще и преминаването към икономика, основана на чиста енергия в региона да
има най-голямо въздействие върху работната сила и миграционните
процеси за работещите и техните семейства от община Бобов дол,
където вече е налице проблемът с освобождаване на значителен
брой заети от въглищната и въгледобивната промишленост;
n М
 ерките за създаване на алтернативна заетост са вече закъснели и
са настъпили негативни социални ефекти, тъй като процесът на освобождаване на работна ръка е стартирал.
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Фигура 50
Брой на населението
по общини в ЮЗР към
31.12.2016 г.

СЪРБИЯ

Столица
Областен център
Общински център
Обхват на ЮЗР
Брой на населението по общини за 2016
PopAll16
343991.01 – 1323637.00
209331.01 – 343991.00
122181.01 – 209331.00
75862.0 – 122181.00

МАКЕДОНИЯ

44994.01 – 75862.00
28242.01 – 44994.00
10875.01 – 17147.00
6012.01 – 10875.00
835.00 – 6512.00

Фигура 51
Брой на населението
по общини в ЮЗР към
31.12.2016 г.

ГЪРЦИЯ

СЪРБИЯ

Столица
Областен център
Общински център
Обхват на ЮЗР
Брой на населението по общини за 2032
BG_MunNewPopAll32_1
337271 – 1426690
206327 – 337270
106904 – 206326

МАКЕДОНИЯ

62161 – 16903
37812 – 62160
23489 – 37811
15253 – 23488
9992 – 15252
598 – 5275

ГЪРЦИЯ
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Фигура 52
Заетост и безработица
по области (2013)
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Източник: НСИ – http://www.nsi.bg

Фигура 53
Заетост и безработица
по области (2017)
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Източник: НСИ – http://www.nsi.bg

Изводи:
n З
 а периода 2013-2017 г. четирите области отчитат намаляване броя
на населението, респективно броя на работната сила, а оттам и на
заетите и безработните;
n Е
 динствено областите Софийска и Перник правят изключение по отношение на броя на заетите, който се увеличава през 2017 г. спрямо
2013 г. Това се дължи на близостта на столицата и респективно, на
трудовите миграции на работещите, а не толкова на ръста на икономиката в тези области;
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n Очаква се в бъдеще трудовите миграции основно от областите Перник и Софийска към София да се увеличат, особено след преструктуриране на въглищния и въгледобивния сектор и при липсата на
алтернативна заетост в региона, което ще доведе до допълнително
поляризиране на демографската картина като усложни обстановката в Бобов дол чрез обезлюдяване, а в София чрез допълнително
натоварване;
n За ограничаване на негативните тенденции за обезлюдяване на населените места, в частност градовете от по-ниско йерархично ниво
съгласно НКПР и селата, е необходимо предприемането на спешни
мерки за запазване на работната сила в региона чрез осигуряване на
заетост в други устойчиви икономически сектори;
n В случай, че не се приложат ефективни политики по отношение на
работната сила в региона, бъдещите инвеститори ще бъдат подложени на риск от липсата на кадри или на необходимост от привличане
на такива от други региони или населени места.

Фигура 54
Заетост и образование по
области (2013) в хиляди
Общо
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Източник: НСИ – http://www.nsi.bg
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Фигура 55
Заетост и образование по
области (2017) в хиляди
Общо
Висше
Средно
Средно с придобита
професионална
квалификация
Основно и по-ниско
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Перник

София

Източник: НСИ – http://www.nsi.bg

Изводи:
n В
 четирите области най-висок е броят на заетите със средно или
средно с придобита професионална квалификация образование,
като за областите Благоевград, Кюстендил и Перник се наблюдава
увеличение в броя на заетите с висше образование през 2017 г. спрямо този от 2013 г.;
n При запазване на същата или сходна структура на степента на образование сред заетите в целевата територия бъдещите инвеститори или нововъзникнали микро и малки бизнеси, биха разчитали в
по-голяма степен на работна сила, която може да обезпечава ниско
до средно-технологични производства или такива, които са в по-голяма степен автоматизирани;
n При отсъствието на ефективни мерки за повишаване нивото на квалификация на работната сила регионът няма да може да разчита на
специализация във високо технологични производства и внедряване на иновации, което ще ограничи потенциала за неговото развитие, а негативните демографските тенденции биха запазили или
дори увеличили своя темп.
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Фигура 56
Гъстота на населението
в ЮЗР по общини към
31.12.2016 г.

СЪРБИЯ

Столица
Областен център
Общински център
Обхват на ЮЗР
Брой на населението по
общини за 2016
PopAll16_Area_sq_km

МАКЕДОНИЯ

ГЪРЦИЯ

Фигура 57
Гъстота на населението в
ЮЗР по общини към 2032 г.
(прогноза)

СЪРБИЯ

Столица
Областен център
Общински център
Обхват на ЮЗР
Брой на населението по общини
за 2016
BG_MunNewPopAll32_1/
Area_sq_km

МАКЕДОНИЯ

ГЪРЦИЯ
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Фигура 58
Брой на активните
предприятия в секторите
Добивна промишленост
и Производство и
разпределение на енергия и
газ в България (2013-2016)
Добивна промишленост
Производство и
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия на
газообразни горива
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Фигура 59
Брой на заетите в
секторите Добивна
промишленост и
Производство и
разпределение на енергия и
газ в България (2013-2016)
Добивна промишленост
Производство и
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия на
газообразни горива
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Източник: НСИ http://www.nsi.bg

Изводи:
n Н
 алице е трайна тенденция броят на активните предприятия в секторите Добивна промишленост и Производство и разпределение на
енергия и газ да намалява, което се дължи както на вътрешно преструктуриране, така и на окрупняване на този вид бизнеси;
n О
 тчита се трайна тенденция на флуктуации в броя на заетите в двата
сектора, което вероятно се дължи на вътрешно секторни преструктурирания, напр. нарастване броя на заетите в добива на цветни метали и намаляване броя на заетите в добива на въглища;
n Т
 ози тип работна сила е силно специализирана и променя своето
местоживеене съобразно пазарните нужди, като това пространствено поведение се очаква да се запази в бъдеще.
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Фигура 60
Брой предприятия в
секторите Добивна
промишленост и
Производство и
разпределение на енергия
и газ в Югозападен район
(2013-2016)

140
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135

130
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520
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125

Добивна промишленост
 роизводство и
П
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия на
газообразни горива

510

Добивна промишленост
Производство и
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия на
газообразни горива

123

120

504
500

115

117

129
490

110

105

Фигура 61
Брой заети в секторите
Добивна промишленост
и Производство и
разпределение на енергия
и газ в Югозападен район
(2013-2016)

530

2013

2014

2015

2016

8600

15600
15460

8504

8400
8200

15400
15200

8186

15143

8000

15000
14844

7800

7899

14761

31831

7810

7600
7400

480

14800
14600

2013

2014

2015

2016

14400

Източник: НСИ http://www.nsi.bg

Изводи:
n Предприятията в ЮЗР в секторите Добивна промишленост и Производство и разпределение на енергия и газ запазват относително
постоянен брой в периода 2013-2016 г., което е тенденция обратната
на националната;
n Броят на заетите в ЮЗР в добивната промишленост намалява, но се
увеличава броят на заетите в сектора Производство и разпределение
на енергия и газ. Може да се счита, че е налице трансфер на работна
сила от единия сектор към другия. Тази тенденция ще се засили при
реализирането на още проекти за ВЕИ;
n Броят на освободените от добивния сектор през последните 4 години
варира от 100 до 500 души на година. Допуска се, че този годишен
темп ще се запази и бъдещите инвестиции, създаващи нови работни
места в други сектори ще трябва да се съобразят с този капацитет.
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8. Икономическо развитие на ЮЗР
Структурата на националната икономика и постигането на националните цели
в голяма степен влияят върху развитието на ЮЗР80, тъй като целевата територия не се отличава значително от националните тенденции в определени сектори. Това не означава обаче, че регионът не може да ускори или забави своето
икономическо развитие в зависимост от степента и ефективността на използване на вътрешните си ресурси, особено при преструктуриране на значими
икономически сектори, каквито са Добивната промишленост и Енергетиката.

Фигура 62
Промени спрямо 2008 г.
по отношение на някои
национални цели82

През 2008 г. са определени национални цели, четири от които – емисии на
парникови газове, дял на ВЕИ в общото енергийно крайно потребление, потребление на първична енергия и ниво на заетост – пряко кореспондират с
целите на концепцията. От фигурата по-долу е видно, че целите за нивото на
заетост, разходите за НИРД, консумацията на първична енергия, рано напусналите образователната система и дела на висшистите не са постигнати. Същите са микс от социални, екологични и икономически цели, от които най-голямо е изоставането в разходите за НИРД и несправянето с проблема с ранно
напускане на училище от деца в прогимназиална възраст. Като се вземат предвид и рисковете от съществуващата функционална неграмотност81, може да се
направи изводът, че България е застрашена от социални рискове, породени от
образователната система и недостатъчните инвестиции в НИРД. Този извод се
отнася и за ЮЗР, което представлява основен риск пред бъдещото му развитие
към нов тип икономика.

_______________________________
80. О
 сновни показатели, характеризиращи демографското, социалното и икономическо развитие по области
в ЮЗР за периода 2013-2016 г. са представени в Приложение 10
81. У
 ченици, които посещават училище, получават оценки, но не могат да четат и смятат
82. https://bit.ly/2NknKRb
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a. Динамичен анализ на движението на дяловете (ДАДД)
В този раздел анализът на икономическото състояние се реализира чрез оценка на заетостта по икономически дейности (сектори по КИД-2008)83 за областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска84. Използваният метод е
Динамичен анализ на движението на дяловете (ДАДД)85, проследяващ темпа
на промяна на заетостта на национално, районно (ЮЗР) и областно ниво. Разработени са прогнози за посочените четири области, разглеждащи различни
сценарии за тяхното икономическо развитие (оптимистичен, реалистичен и
песимистичен) по отношение темпа на промяна на наетите лица и размера на
произведената продукция в нефинансовия сектор в периода до 2035 г.
Методът позволява да се „изолира“ конкурентната позиция на всяка по-малка територия от влиянието на националната тенденция и т.нар. индустриален
микс в динамиката чрез броя наети/заети, който съществува за анализирания
период.
Растежът е декомпозиран на три части (фактори): национален растеж, индустриална структура (микс) и регионална конкуренция.
Компонентът „Национален растеж“ (N) измерва нарастването на броя наети,
който би възникнал, ако всички сектори на икономиката нарастваха с националния темп на изменение на броя на наетите.
Ефектът на индустриалната структура (I или Si) улавя влиянието на индустриалната структура на националната икономика върху регионалната заетост или
ръста на БВП. Страна с концентрация на бързо растящи индустрии ще има
позитивен ефект на индустриалната структура. Обратно, страна с концентрация на бавнорастящи индустрии ще има негативен ефект на индустриалната
структура върху региона.
Регионалният конкурентен ефект (РКЕ или Ri) измерва разликата между регионалния и националния индустриален темп на растеж. Той показва дали
съответния сектор или подсектор е адаптивен в регионален аспект. Ако след
изчисляване на националния темп на растеж и на индустриалния микс на съответния регион, той има позитивни стойности, то се предполага, че регионът/
общината има някакви сравнителни предимства, които осигуряват икономически постижения, превъзхождащи националния темп на растеж в съответния
подсектор и/или като цяло.
Настоящата прогноза се базира на подход, използващ данни за броя наети
лица по трудово или служебно правоотношение в периода 2011-2016 г. Чрез
коефициента на локализация (LQ) на база данните за наетите лица се дефинира местоположението на секторите в двумерно пространство. Целта е да се определят онези сектори, които притежават сравнителни предимства и са базови
за регионалната икономика на ЮЗР и са носителите на растеж, но разпределен
спрямо националния импулс, секторния дял и регионалната адаптивност.

_______________________________
83. К
 ласификация на икономическите дейности (КИД) от 2008 г. (еднобуквен код = сектор A, B, C, D и т.н.) http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/KID-2008.pdf
84. С
 тойчев К., (2008) Регионален баланс на промишленото производство: структура и оптимизация, София,
2008 г. - http://www.suggfrpg.net/files/AvtoreferatFINAL.pdf
85. D
 ynamic Shift-Share analysis
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b. ДАДД на национално ниво и Югозападен район
В национален мащаб положителен темп по отношение броя на наетите лица в
периода 2011-2016 г. се отчита за сектори A, C, E, H, J, M, N, P, Q, R, S. Останалите сектори по КИД-2008 имат негативен темп, което поражда и негативно
национално влияние.
В посочения период най-значително намаление на наетите лица на национално ниво се отчита за сектор F – Строителство (-12,2%), следван от спада в
сектор В – Добивна промишленост (-4,3%). Налице е ускорен процес на деиндустриализация на страната независимо от редица мерки, насочени към стимулиране на нефинансовия сектор, което ярко се илюстрира от броя наети.
Особеността е, че при миграция на работната сила към сектора на услугите тя
загубва своите производствени традиции и навици и много трудно се „връща“
към производствени дейности.

Фигура 63
Темп на изменение в
броя на наетите лица по
икономически дейности
(сектори по КИД-2008)
в България за периода
2011-2016 г. (%)

35,0
30.8

30,0
25,0
20,0
15,0

14.0
10.1

10,0
4.9

5,0

6.6

1.8

2.5

0,0
4.3

-5,0

3.9

5.0
-0.02

-0.3
-2.2

-2.9

-1.9

4.4

0.01
-5.3

-10,0
-12.2
-15,0
A

B

C

D

E

F

G

I

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Източник: НСИ http://www.nsi.bg

Фигура 64
Темп на изменение в
броя на наетите лица по
икономически дейности
(сектори по КИД-2008)
в ЮЗР за периода
2011-2016 г. (%)

35,0
30.9

30,0
25,0
20,0

16.3

15,0
9.4

10,0
5,0

5.9
-1.9

-2.6

5.0

7.5

-2.3

-8.2

-5,0
-14.1

-10,0
-15,0

6.6
1.0

0.5

0.2

0,0

9.3

10.4

9.7

8.7

A

B

C

D

E

F

G

I

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Източник: НСИ http://www.nsi.bg

Таблицата по-долу представя резултатите от разработения ДАДД за територията на ЮЗР за периода 2011-2016 г. спрямо България за същия период.
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13

А

Селско, горско и
рибно стопанство

68 318

71 637

4,9

6 830

7 474

9,4

6 188

-642,0

1 286,0

7 161,8

312

973,8

0,34

B

Добивна
промишленост

24 743

23 687

-4,3

8 916

7 658

-14,1

8 078

-838,1

-419,9

8 535,5

-877

457,6

1,05

C

Преработваща
промишленост

50 1570

514 260

2,5

131 742

131 967

0,2

119 358

-12 383,7

12 608,7

135 075,1

-3 108

15 716,9

0,84

D

Производство и
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия
и на газообразни
горива

31 178

30 574

-1,9

9 813

10 664

8,7

8 891

-922,4

1 773,4

9 622,9

1 041,1

732,3

1,14

E

Доставяне на
води; канализационни услуги,
управление на
отпадъци и възстановяване

35 559

36 182

1,8

12 410

12 092

-2,6

11 243

-1 166,5

848,5

12 627,4

-535,43 1 384,0

1,09

F

Строителство

141 650

124 379

-12,2

57 701

52 947

-8,2

52 277

-5 423,9

669,9

50 665,7

2 281

-1 611,4

1,39

G

Търговия; ремонт
на автомобили и
мотоциклети

386 893

375 525

-2,9

173 238

174 079

0,5

156 954

-16 284,4

17 125,4

168 147,8 5 931

11 194,2

1,51

H

Транспорт, складиране и пощи

137 168

146 236

6,6

57 378

62 934

9,7

51 984

-5 393,5

10 949,5

61 171,2

1 763

9 186,7

1,40

I

Хотелиерство и
ресторантьорство

114 856

114 838

-0,02

42 427

41 629

-1,9

38 439

-3 988,1

3 190,1

42 420,4

-791

3 981,5

1,18

J

Създаване и
разпространение
на информация
и творчески
продукти;
далекосъобщения

65 072

85 082

30,8

54 382

71 168

30,9

49 270

-5 111,9

21 897,9

71 104,8

63,2

21 834,7

2,73

K

Финансови и
застрахователни
дейности

57 130

56 970

-0,3

40 622

43 037

5,9

36 804

-3 818,5

6 233,5

40 508,2

2 529

3 704,7

2,46

L

Операции с
24 680
недвижими имоти

23 383

-5,3

12 414

12 124

-2,3

11 247

-1 166,9

876,9

11 761,6

362,4

514,5

1,69

M

Професионални
69 833
дейности и научни
изследвания

76 876

10,1

47 302

52 201

10,4

42 856

-4 446,4

9 345,4

52 072,6

128

9 217,0

2,21

N

Административни
и спомагателни
дейности

106 509

111 803

5,0

59 393

69 064

16,3

53 810

-5 582,9

15 253,9

62 345,1

6 719

8 535,1

2,01

O

Държавно
управление

114 077

111 572

-2,2

46 702

47 157

1,0

42 312

-4 390,0

4 845,0

45 676,5

1 481

3 364,5

1,38

P

Образование

163 882

163 905

0,01

51 339

53 891

5,0

46 513

-4 825,9

7 377,9

51 346,2

2 545

4 833,1

1,07

Q

Хуманно
здравеопазване и
социална работа

132 838

138 016

3,9

43 905

46 821

6,6

39 778

-4 127,1

7 043,1

45 616,4

1 205

5 838,5

1,11

R

Култура, спорт и
развлечения

31 000

35 332

14,0

14 149

15 458

9,3

12 819

-1 330,0

2 639,0

16 126,2

-668

3 307,2

1,43

S

Други дейности

35 532

37 088

4,4

17 187

18 477

7,5

15 571

-1 615,6

2 905,6

17 939,6

537

2 368,2

1,62

2 242 488

2 277 345

1,6

887 850

930 842

4,8

804 392

-83 457,9

126 449,9 909 925,1 20 917

Общо

Lq

Проп.
12

Ефект

Диф. Ефект
11

промяна

10

Очаквана

9

мяна

8а

Обща про-

Очаквана
8

държавата

Промяна %
7

растежа на

Юзр 2016
6

Ефект на

Юзр 2011
5

заетост

Промяна %
4

2016

3

България

2

2011

България

1

Кид 2008

Икономически
дейност
(a21)

Таблица 31
ДАДД на България и ЮЗР за периода 2011-2016 г.

105 533,0
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Данните за темпа на нарастване на наетите лица по икономически дейности
показват, че ЮЗР има положителен темп на нарастване в секторите A, C, D, G,
H, J, K, M, N, O, P, Q, R, S. В останалите сектори темпът е отрицателен. Отчетеният резултат показва положителен темп в 14 от общо 19 сектора по КИД-2008.
С най-значителен позитивен темп в периода 2011-2016 г. се отличава сектор J
– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, където се отчита ръст в дела на наетите лица с близо 31,0%. С
най-голям спад от 14,1% се отличава сектор В – „Добивна промишленост“.
Можем да интерпретираме получените данни като ги разделим на две големи
групи. Първата група (1) обхваща секторите, в които районът следва националната тенденция без оглед на това дали тя е отрицателна или положителна. Втората група (2) са секторите, при които темпът на нарастване е обратен по посока на националния, независимо от това дали е положителен или отрицателен.
Към първата група са секторите:
(1) A, B, C, F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S. Всички те следват националната тенденция в своя темп на развитие по отношение на заетостта. Тази група можем да
поделим на две подгрупи с положителен и отрицателен темп (1.1 и 1.2).
(1.1.) С положителен – A, C, H, J, M, N, P, Q, R, S.
(1.2.) С отрицателен – B, F, I, L.
(2.) Към втората голяма група принадлежат сектори D, E, G, K, O.
По отношение на заетостта на съответния сектор в ЮЗР можем да поделим
втората група на две подгрупи с отрицателен и положителен темп. След като
един сектор попадне в една от тези подгрупи, то задължително националния
темп е обратен по знак.
(2.1.) С положителен районен темп – D, G, К, O;
(2.2.) С отрицателен районен темп – E.
Интерпретация на резултатите за ЮЗР:
Първата голяма група (1) ни разкрива, че секторите които допринасят най-много за заетостта са от първата подгрупа 1.1, тъй като те следват националния
темп на развитие, който в случая е позитивен. Следователно в бъдеще пропорционалният ефект към тези сектори ще бъде също позитивен, като някои
сектори ще имат и позитивен диференциален ефект. По отношение на група
1.2. можем да кажем, че тези сектори са групата на най-бавно развиващите се
за района. Те, освен че регистрират негативен районен темп, имат и негативен
национален темп. Следователно тези сектори в бъдеще ще имат и негативен
пропорционален ефект, но някои от тях могат да имат положителен диференциален ефект. Така или иначе, тяхното значение за регионалната икономика
в бъдеще ще намалява.
Втората голяма група включва секторите, които не следват националната тенденция. Тоест, те се развиват под влиянието на фактори с различно
действие спрямо националната тенденция. Към първата подгрупа (2.1.) са секторите, които имат позитивен темп на нарастване на заетостта в района, но
тези сектори имат отрицателен темп на нарастване в национален план. Следователно районът разполага с някакво сравнително или конкурентно предимство, което преодолява негативната национална тенденция. Това са секторите,
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които в нашия анализ осигуряват позитивния диференциален ефект заедно с
някои от подсекторите от подгрупа 1.1. На територията на ЮЗР към тази подгрупа се отнасят сектори D, G, К, O.
Втората подгрупа (2.2) включва секторите, които имат негативен темп в района, но в национален план темпът е положителен. Това са секторите, в които районът губи наети, защото след като в национален план секторът е нарастващ,
то има други райони в страната, в които заетостта нараства благодарение на
много повече инвестиции в тези сектори. Тези сектори могат да допринесат
както положителен така и отрицателен диференциален и/или пропорционален ефект. На територията на ЮЗР към тази подгрупа се отнася сектор Е –
„Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“.

c. ДАДД в Софийска област 2011-2016 г.
В Софийска област положителен темп на нарастване имат секторите A, C, H, J,
N, O, P, R, S.
Първата група (1) обхваща секторите, в които областта следва тенденцията на
ЮЗР, без оглед на това дали тя е отрицателна или положителна. Втората група
(2) са секторите, при които темпът на нарастване е обратен по посока този на
района, независимо от това дали е положителен или отрицателен.
Към първата група са секторите:
(1) A, B, C, E, F, H, I, J, L, N, O, P, R, S. Всички те в своя темп на развитие по отношение на наетите лица следват тенденцията, отчетена за ЮЗР. Тази група можем да поделим на две подгрупи с положителен и отрицателен темп (1.1 и 1.2).
(1.1.) С положителен – A, C, H, J, N, O, P, R, S;
(1.2.) С отрицателен – B, E, F, I, L.
(2.) Към втората голяма група принадлежат – D, G, M, Q.
По отношение на заетостта на съответния сектор в Софийска област можем
да поделим секторите на две подгрупи с отрицателен и положителен темп на
секторите в областта. След като един сектор попадне в една от тези подгрупи,
то задължително темпът, отчетен за ЮЗР е обратен по знак.
(2.1.) С положителен областен темп – на територията на областта не се установяват сектори в тази подгрупа.
(2.2.) С отрицателен областен темп – D, G, M, Q.
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Фигура 65
Темп на изменение в
броя на наетите лица по
икономически дейности
(сектори по КИД-2008) в
област София за периода
2011-2016 г. (%)

40,0
37,2
30,0
24,6
20,0

20,5

16,1

10,0

8,4

%

6,6

-1,0

0,2

0,0

0,5

0,0

-1,2
-11,1

0,1

-6,3

-10,0

-10,0

-10,8

-13,1

-15,9

-16,0

-20,0
A

B

C

D

E

F

G

I

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Източник: НСИ http://www.nsi.bg

Най-голям ръст от 37,2% в дела на наетите лица в Софийска област за периода
2011-2016 г. се отчита за сектор Н – „Транспорт, складиране и пощи“, следван
от ръста в сектор С – „Преработваща промишленост“ (24,6%).
С най-голям спад се отличава сектор Q – „Хуманно здравеопазване и социална
работа“, в който делът на наетите лица в посочения период намалява с 16,0%.
Втората най-неблагоприятна стойност (-15,9%) се отчита за сектор L – „Операции с недвижими имоти“.
Интерпретация на резултатите за Софийска област:
Първата голяма група (1) ни разкрива, че секторите, които допринасят
най-много за заетостта, са от първата подгрупа 1.1, тъй като те следват позитивния темп на развитие на ЮЗР. В група 1.2. са секторите най-бавно развиващи се на територията на областта. Те, освен че регистрират негативен темп
на областно ниво, имат и негативен темп на територията на района. Тяхното
значение за регионалната икономика в бъдеще ще намалява.
Втората голяма група включва секторите, които не следват тенденцията, отчетена за ЮЗР. Към първата подгрупа (2.1.) са секторите, които имат позитивен
темп на нарастване на заетостта в областта, но тези сектори имат отрицателен
темп на нарастване в района. В периода 2011-2016 г. на територията на Софийска област нито един сектор по КИД-2008 не попада в тази група.
Втората подгрупа (2.2) включва секторите, които имат негативен темп на
областно ниво, но в районен план темпът е положителен. Това са секторите,
в които областта губи бързо наети, защото, след като в ЮЗР секторът е нарастващ, то има други области в района, в които заетостта нараства благодарение на много повече инвестиции в тези сектори. На територията на Софийска
област към тази подгрупа се отнасят сектори D, G, M, Q.
Таблицата по-долу представя резултатите от разработения Динамичен анализ
на движението на дяловете (ДАДД) за Софийска област за периода 2011-2016
г. спрямо ЮЗР за същия период.
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6 830

7 474

9,4

1 998

2 407

20,5

2 105,2

107,2

301,8

2 186,4

220,6

81,2

6,4

B

Добивна
промишленост

8 916

7 658

-14,1

3 773

3 355

-11,1

3 975,5

202,5

-620,5

3 240,6

114,4

-734,8

8,7

C

Преработваща
промишленост

131 742

131 967

0,2

16 911

21 071

24,6

17 818,4

907,4

3 252,6

16 939,9

4 131,1

-878,6

3,2

D

Производство и
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия
и на газообразни
горива

9 813

10 664

8,7

101

100

-1,0

106,4

5,4

-6,4

109,8

-9,8

3,3

0,2

E

Доставяне на
води; канализационни услуги,
управление на
отпадъци и възстановяване

12 410

12 092

-2,6

1 210

1 052

-13,1

1 274,9

64,9

-222,9

1 179,0

-127,0

-95,9

1,7

F

Строителство

57 701

52 947

-8,2

2 796

2 516

-10,0

2 946,0

150,0

-430,0

2 565,6

-49,6

-380,4

0,9

G

Търговия; ремонт
на автомобили и
мотоциклети

173 238

174 079

0,5

10 448

9 787

-6,3

11 008,6

560,6

-1 221,6

10 498,7

-711,7

-509,9

1,1

H

Транспорт, складиране и пощи

57 378

62 934

9,7

2 626

3 602

37,2

2 766,9

140,9

835,1

2 880,3

721,7

113,4

1,1

I

Хотелиерство и
ресторантьорство

42 427

41 629

-1,9

3 493

3 450

-1,2

3 680,4

187,4

-230,4

3 427,3

22,7

-253,1

1,7

J

Създаване и
разпространение
на информация
и творчески
продукти;
далекосъобщения

54 382

71 168

30,9

335

363

8,4

353,0

18,0

10,0

438,4

-75,4

85,4

0,1

K

Финансови и
застрахователни
дейности

40 622

43 037

5,9

183

183

0,0

192,8

9,8

-9,8

193,9

-10,9

1,1

0,1

L

Операции с
12 414
недвижими имоти

12 124

-2,3

308

259

-15,9

324,5

16,5

-65,5

300,8

-41,8

-23,7

0,4

M

Професионални
47 302
дейности и научни
изследвания

52 201

10,4

674

601

-10,8

710,2

36,2

-109,2

743,8

-142,8

33,6

0,2

N

Административни
и спомагателни
дейности

59 393

69 064

16,3

1 474

1 477

0,2

1 553,1

79,1

-76,1

1 714,0

-237,0

160,9

0,4

O

Държавно
управление

46 702

47 157

1,0

2 198

2 200

0,1

2 315,9

117,9

-115,9

2 219,4

-19,4

-96,5

0,9

P

Образование

51 339

53 891

5,0

4 728

4 752

0,5

4 981,7

253,7

-229,7

4 963,0

-211,0

-18,7

1,8

Q

Хуманно
здравеопазване и
социална работа

43 905

46 821

6,6

2 675

2 247

-16,0

2 818,5

143,5

-571,5

2 852,7

-605,7

34,1

1,0

R

Култура, спорт и
развлечения

14 149

15 458

9,3

725

773

6,6

763,9

38,9

9,1

792,1

-19,1

28,2

1,0

S

Други дейности

17 187

18 477

7,5

528

613

16,1

556,3

28,3

56,7

567,6

45,4

11,3

0,7

887 850

930 842

4,8

57 184

60 808

6,3

60 252,5

3068,5

555,5

57 813,3

2 994,7

-2 439,2

Общо

Lq

Проп.

Селско, горско и
рибно стопанство

Ефект

Диф. Ефект

А

промяна

13

Очаквана

12

мяна

11

Обща про-

10

държавата

Очаквана

9

растежа на

Промяна %

8а

Ефект на

Юзр 2016

8

заетост

Юзр 2011

7

2016

6

България

5

2011

4

България

3

мически
дейност
(a21)

2

Иконо1

Кид 2008

Промяна %

Таблица 32
ДАДД на Софийска област спрямо ЮЗР 2011-2016 г.
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n П
 рогноза за икономическата система на Софийска област на база
ефект на мултипликатора
Мултипликаторният ефект86 както на регионално, така и на градско ниво е
свързан с понятията на регионалните експортни бази като първоначален източник на растежа. Тези сектори са отбелязани като експортно ориентирани
или често наричани още „икономическа база“. Основно се различават по това,
че се стремят по-скоро да открият и установят онези стоки и услуги, които регионът изнася, отколкото да установят всички продукти, които регионът произвежда със собствените си фактори и условия. Същността на експортно базираната теория се основава на факта, че всеки регион има два фундаментално
различаващи се сектора в икономиката:
Експортно ориентирани сектори (Еех) – включват всички дейности, за които
ефективното търсене е външно за региона и основната част от продукцията се
изнася. Тези сектори осигуряват по-голямата част от нетните парични потоци
в региона.
Местни сектори (Еres) – включват се всички сектори, за които ефективното
търсене е вътрешно за региона. Това са производствените системи, които всекидневно обслужват потребностите на местното население.
Събрани заедно, двата типа сектори формират общата икономическа структура на региона. Експортно ориентираните сектори са онези, които играят водеща роля при първоначалното стартиране на икономическото развитие. Тези
сектори определят нивата на абсолютните приходи в региона и предопределят
успеха и стабилността на местно базираните индустрии. Те са онези сектори,
които придават ефекта на измененията в националната икономика в местния
регион или диференциалния ефект от модела на ДАДД. Общото допускане
може да бъде разписано така: нивото на местните икономически дейности по
отношение на заетост, приходи и др., е функция на експортно ориентираните
икономически дейности. Ако допуснем, че тази взаимовръзка е относително
стабилна за определен период от време, т.е. пропорцията между експортно
ориентираните и местно ориентираните сектори е стабилна, то тогава е възможно да изчислим влиянието на промяната в експортно базираните сектори
върху местните сектори и следователно върху цялата икономика и да извършим прогноза.
Например ако регион разполага с общо 100 000 души работна сила, като в
експортно ориентираните сектори са заети 40 000, а в местните – 60 000, това
означава, че съотношението между местни и експортно ориентирани дейности
е 1,5. С други думи, всеки две създадени допълнително работни места в експортно ориентираните сектори, ще генерират 3 нови работни места в местните
сектори. От тази гледна точка бихме могли да изчислим общото въздействие
при нарастването на експортно ориентираните сектори. Например разкриването на ново предприятие, което създава работа за 200 души, ще създаде 300
нови работни места в местните сектори. Така общият кумулативен ефект би се
равнявал на 500 нови работни места.

_______________________________
86. С
 тойчев К. (2012) Локализационни подходи за регионално развитие, УИ “Св. Климент Охридски”, София,
ISBN 978-954-07-3398-2
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Трябва задължително да се отбележи, че мултипликаторното съотношение87
действа и в обратния смисъл. Например затварянето на предприятия в експортно ориентираните сектори задължително ще доведе до много по-голяма
загуба на работни места в местните сектори. Това пряко се отчита от пропорционалния ефект в ДАДД на Софийска област.
За целите на мултипликатора ще определим експортно ориентираните сектори и местните сектори. Експортно ориентирани сектори: А, В, C, D, G, I, J, K,
M, R. През 2016 г. всички те обхващат 42 090 д., които се равняват на 69,2%
от всички наети лица в областта (общ брой наети 60 808 д.). През посочената
година, произведената продукция от нефинансовите предприятия на областно
ниво е в размер на 8 122 435 хил. лв. Следователно на един нает в икономиката
на областта се падат по 133,58 хил. лв. от произведената продукция в нефинансовия сектор.
Местни сектори: Е, F, H, L, N, O, P, Q, S, като всички те обхващат 18 718 бр. наети, равняващи се на 30,8%. Коефициентът между експортно ориентираните и
местните сектори е 0,44 (съотношение между брой наети в местните сектори
към брой заети в експортно ориентираните сектори). На база горната логика,
то параметър а има стойност 0,308. За целите на анализа, за да отчетем негативните национални тенденции, ще извършим корекция на параметъра като
го разделим на 3. Тъй като тази стойност представлява сегашното съотношение за периода 2011-2016 г. ще приемем, че при стойност от 0,10 той отразява
реалистичния сценарий на развитие. Параметър „а“ със стойност 0,30 би представлявал оптимистичния и стойност на параметър „а“ от -0,10 би представлявал песимистичния вариант на развитие. Тази прогноза допуска нарастване на
броя на наетите в оптимистичния и в реалистичния вариант за развитие, като
се отчита, че сегашната икономическа система няма да може да реализира растеж без физическо нарастване на броя на наетите лица.
При така поставените условия може да се извърши следната обща прогноза за
броя наети за периода до края на 2035 г.:

_______________________________
87. Уравнението на икономическия мултипликатор има следния общ вид:

к ъдето: Et е общата заетост
Ex – заетостта в експортно базираните сектори.
а – параметър, който определя взаимовръзката между експортно базираните и местните икономически
дейности. Например ако заетостта в местните сектори е 75%, то а ще има стойност от 0,75.
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Таблица 33
Ефект на мултипликатора за Софийска област
Кид
2008

Икономически дейност (A21)

Софийска

Оптимистичен

Реалистичен

Песимистичен

област 2016

a = 0,30

a = 0,10

a = -0,10

1

2

3

4

5

А

Селско, горско и рибно стопанство

2 407

3 439

2 674

2 188

B

Добивна промишленост

3 355

4 793

3 728

3 050

C

Преработваща промишленост

21 071

30 101

23 412

19 155

D

Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива

100

143

111

91

E

Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване

1 052

1 503

1 169

956

F

Строителство

2 516

3 594

2 796

2 287

G

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети

9 787

13 981

10 874

8 897

H

Транспорт, складиране и пощи

3 602

5 146

4 002

3 275

I

Хотелиерство и ресторантьорство

3 450

4 929

3 833

3 136

J

Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения

363

519

403

330

K

Финансови и застрахователни дейности

183

261

203

166

L

Операции с недвижими имоти

259

370

288

235

M

Професионални дейности и научни
изследвания

601

859

668

546

N

Административни и спомагателни
дейности

1 477

2 110

1 641

1 343

O

Държавно управление

2 200

3 143

2 444

2 000

P

Образование

4 752

6 789

5 280

4 320

Q

Хуманно здравеопазване и социална
работа

2 247

3 210

2 497

2 043

R

Култура, спорт и развлечения

773

1 104

859

703

S

Други дейности

613

876

681

557

60 808

86 869

67 564

55 280

Общо

С оглед реалистичността на прогнозата допускаме икономически растеж от
1,5 % на годишна база в периода до 2035 г. При тази консервативна прогноза към 2035 г. при пропорционално нарастване на размера на произведената
продукция в нефинансовия сектор, стойността би била 177,25 хил. лв. на един
нает.
Оптимистичен
a = 0,30
Произведена
продукция 2035 г.
(хил. лв.)

15 397 808
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Реалистичен
a = 0,10
11 976 073

Песимистичен
a = -0,10
9 798 605
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d. ДАДД в област Перник 2011-2016 г.
Данните за динамиката на заетостта по икономически дейности (сектори по
КИД-2008) разкриват, че в периода 2011-2016 г. в област Перник се отчита положителен темп на нарастване в секторите A, E, H, J, K, M, Q, S. Данните за
сектори В – „Добивна промишленост“ и D – „Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ попадат в категория „конфиденциални“, тъй като компанията в този сектор в административната област е само една. За останалите девет сектора се отчита спад в дела на
наетите лица в периода 2011-2016 г.
Първата група (1) обхваща секторите, в които областта следва тенденцията на
ЮЗР, без оглед на това дали тя е отрицателна или положителна. Втората група
(2) са секторите, при които темпът на нарастване е с обратен знак спрямо този
за района, независимо от това дали е положителен или отрицателен.
Към първата група са секторите:
(1) A, F, H, I, J, K, L, M, Q, S. Всички те в своя темп на развитие по отношение на
наетите лица следват тенденцията, отчетена за ЮЗР. Тази група се поделя на
две подгрупи с положителен и отрицателен темп (1.1 и 1.2).
(1.1.) С положителен – A, H, J, K, M, Q, S;
(1.2.) С отрицателен – F, I, L.
(2.) Към втората голяма група се отнасят – C, E, G, N, O, P, R.
(2.1.) С положителен областен темп – E;
(2.2.) С отрицателен областен темп – C, G, N, O, P, R.

Фигура 66
Темп на изменение в
броя на наетите лица по
икономически дейности
(сектори по КИД-2008) в
област Перник за периода
2011-2016 г. (%)

35,0
30,0

28.1

25,0
20.6

20,0
15,0

14.0

10,0

8.7

5.0
5,0

7.8

4.7

5.9

%
0,0

-0.2

-2.0
-4.7

-5,0

-6.8

-4.7

-10,0

-11.1
-13.7

-15,0

-13.2

-13.6

-20.0
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Данните за сектори В и D попадат в категория „конфиденциални“
Източник: НСИ http://www.nsi.bg
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С най-голям ръст от 28,1% в дела на наетите лица на областно ниво за изследвания период се отличава сектор Е – „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“. На второ място се нарежда
сектор Н – „Транспорт, складиране и пощи“ с ръст на наетите с 20,6%.
Най-значително намаление в дела на наетите лица се наблюдава в сектор F –
„Строителство (-13,7%), следван от сектори N – „Административни и спомагателни дейности“ (-13,6%) и R – „Култура, спорт и развлечения“ (-13,2%).
Интерпретация на резултатите за област Перник:
Секторите от Първата група (1) допринасят най-много за заетостта, като тези
от първата подгрупа 1.1 следват позитивния темп на развитие на ЮЗР. В бъдеще пропорционалният ефект към тези сектори ще бъде също позитивен, като
някои от тях ще имат и позитивен диференциален ефект. В група 1.2. са секторите, които се развиват най-бавно на територията на област Перник. Те регистрират негативен темп както на областно, така и на районно ниво. Тяхното
значение за регионалната икономика в бъдеще ще намалява.
Втората група е представена от секторите, които не следват характерната тенденция за ЮЗР. В първата подгрупа (2.1.) са секторите, които имат позитивен
темп на нарастване на заетостта на областно ниво и отрицателен темп в района. В периода 2011-2016 г. в област Перник в тази група попада един сектор Е
- „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“. Това е и секторът, за който се отчита най-голям ръст в дела на
наетите лица в областта за изследвания период.
Втората подгрупа (2.2) включва секторите, които имат негативен темп в област Перник и положителен темп в ЮЗР. Това са секторите, в които областта
губи бързо наети, тъй като щом в ЮЗР секторът е нарастващ, следователно има
други области в района, в които се отчита нарастване на заетостта в резултат
на много повече инвестиции. В област Перник към тази подгрупа се отнасят
сектори C, G, N, O, P, R.
На територията на област Перник се отчита спад в дела на наетите лица
(-4,4%), докато отчетените стойности за ЮЗР и за Софийска област са с положителен знак и са съответно 4,8% и 6,3%.
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10

11

12

13

А

Селско, горско и
рибно стопанство

6 830

7 474

9,4

548

621

13,3

577,4

29,4

43,6

599,7

21,3

22,3

1,7

B

Добивна
промишленост

8 916

7 658

-14,1

..

..

...

-

-

-

-

-

-

-

C

Преработваща
промишленост

131 742

131 967

0,2

7 706

7 549

-2,0

8 119,5

413,5

-570,5

7 719,2

-170,2

-400,3

1,1

D

Производство и
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия
и на газообразни
горива

9 813

10 664

8,7

..

..

..

-

-

-

-

-

-

-

E

Доставяне на
води; канализационни услуги,
управление на
отпадъци и възстановяване

12 410

12 092

-2,6

498

638

28,1

524,7

26,7

113,3

485,2

152,8

-39,5

1,1

F

Строителство

57 701

52 947

-8,2

1 889

1 631

-13,7

1 990,4

101,4

-359,4

1 733,4

-102,4

-257,0

0,6

G

Търговия; ремонт
на автомобили и
мотоциклети

173 238

174 079

0,5

4 282

4 082

-4,7

4 511,8

229,8

-429,8

4 302,8

-220,8

-209,0

0,5

H

Транспорт, складиране и пощи

57 378

62 934

9,7

1 233

1 487

20,6

1 299,2

66,2

187,8

1 352,4

134,6

53,2

0,5

I

Хотелиерство и
ресторантьорство

42 427

41 629

-1,9

1 087

1 013

-6,8

1 145,3

58,3

-132,3

1 066,6

-53,6

-78,8

0,5

J

Създаване и
разпространение
на информация
и творчески
продукти;
далекосъобщения

54 382

71 168

30,9

201

211

5,0

211,8

10,8

-0,8

263,0

-52,0

51,3

0,1

K

Финансови и
застрахователни
дейности

40 622

43 037

5,9

215

225

4,7

226,5

11,5

-1,5

227,8

-2,8

1,2

0,1

L

Операции с
12 414
недвижими имоти

12 124

-2,3

234

208

-11,1

246,6

12,6

-38,6

228,5

-20,5

-18,0

0,3

M

Професионални
47 302
дейности и научни
изследвания

52 201

10,4

335

364

8,7

353,0

18,0

11,0

369,7

-5,7

16,7

0,1

N

Административни
и спомагателни
дейности

59 393

69 064

16,3

1 576

1 362

-13,6

1 660,6

84,6

-298,6

1 832,6

-470,6

172,1

0,4

O

Държавно
управление

46 702

47 157

1,0

1 547

1 475

-4,7

1 630,0

83,0

-155,0

1 562,1

-87,1

-67,9

0,6

P

Образование

51 339

53 891

5,0

2 249

2 245

-0,2

2 369,7

120,7

-124,7

2 360,8

-115,8

-8,9

0,8

Q

Хуманно
здравеопазване и
социална работа

43 905

46 821

6,6

1 762

1 899

7,8

1 856,5

94,5

42,5

1 879,0

20,0

22,5

0,8

R

Култура, спорт и
развлечения

14 149

15 458

9,3

273

237

-13,2

287,6

14,6

-50,6

2 98,3

-61,3

10,6

0,3

S

Други дейности

17 187

18 477

7,5

441

467

5,9

464,7

23,7

2,3

474,1

-7,1

9,4

0,5

887 850

930 842

4,8

28 396

27 148

-4,4

27 475,2

1 399,2

-1 761,2

26 755,1

-1 041,1 -720,1

Общо

Lq

Проп.

9

Ефект

Диф. Ефект

8а

промяна

8

Очаквана

Очаквана

7

мяна

Промяна %

6

Обща про-

Юзр 2016

5

държавата

Юзр 2011

4

растежа на

Промяна %

3

Ефект на

ЮЗР 2016

2

заетост

ЮЗР 2011

1

Кид 2008

Икономически
дейност
(a21)

Таблица 34
ДАДД на област Перник спрямо ЮЗР 2011-2016 г.
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n П
 рогноза за икономическата система на област Перник на база
ефект на мултипликатора
Експортно ориентирани сектори са А, В, C, D, G, I, J, K, M, R. През 2016 г. общият брой на наетите лица в областта е 27 148 д. Наетите лица по икономически
дейности (сектори по КИД-2008) са 25 714 д., като тази стойност не включва
наетите в сектори B и D, които попадат в категория „конфиденциални“, поради
монополната позиция на компаниите. Общият брой наети лица в тези два сектора възлиза на 1 434 д. (разликата между общия брой наети и наетите, за които са налични данни). Следователно общият брой на наетите лица в експортно
ориентираните сектори през 2016 г. е 15 736 д., формиращи 58,0% от наетите
лица в област Перник. През същата година предприятията в нефинансовия
сектор в областта произвеждат продукция в размер на 1 469 150 хил. лв. Тоест
на един нает в областната икономика се падат по 54,12 хил. лв. от произведената продукция в нефинансовия сектор.
Местни сектори са Е, F, H, L, N, O, P, Q, S, обхващащи 11 412 бр. наети, равняващи се на 42,0%. Коефициентът между експортно ориентираните и местните
сектори е 0,7 (съотношение между брой наети в местните сектори към брой
заети в експортно ориентираните сектори). На база разгледаната по-горе логика, параметър „а“ има стойност 0,42. С цел да отчетем негативните национални тенденции, ще извършим корекция на параметъра, разделяйки го на
3. Получената стойност представлява съотношението за периода 2011-2016 г.,
поради което ще приемем, че при стойност от 0,14 той отразява реалистичния
сценарий на развитие. Параметър „а“ със стойност 0,30 би представлявал оптимистичния и стойност на параметър „а“ от -0,10 би представлявал песимистичния вариант на развитие. Прогнозата допуска нарастване броя на наетите
лица в оптимистичния и в реалистичния вариант за развитие, като се отчита,
че сегашната икономическа система няма да може да реализира растеж без
физическо нарастване броя на наетите лица.
При така поставените условия може да се извърши следната обща прогноза за
броя наети за периода до края на 2035 г.:
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Таблица 35
Ефект на мултипликатора за област Перник
Кид
2008

Икономически дейност (A21)

Софийска

Оптимистичен

Реалистичен

Песимистичен

област 2016

a = 0,30

a = 0,10

a = -0,10

1

2

3

4

5

А

Селско, горско и рибно стопанство

621

887

722

565

B

Добивна промишленост

..

-

-

-

C

Преработваща промишленост

7 549

10 784

8 778

6 863

D

Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива

..

-

-

-

E

Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване

638

911

742

580

F

Строителство

1 631

2 330

1 897

1 483

G

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети

4 082

5 831

4 747

3 711

H

Транспорт, складиране и пощи

1 487

2 124

1 729

1 352

I

Хотелиерство и ресторантьорство

1 013

1 447

1 178

921

J

Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения

211

301

245

192

K

Финансови и застрахователни дейности

225

321

262

205

L

Операции с недвижими имоти

208

297

242

189

M

Професионални дейности и научни
изследвания

364

520

423

331

N

Административни и спомагателни
дейности

1 362

1 946

1 584

1 238

O

Държавно управление

1 475

2 107

1 715

1 341

P

Образование

2 245

3 207

2 610

2 041

Q

Хуманно здравеопазване и социална
работа

1 899

2 713

2 208

1 726

R

Култура, спорт и развлечения

237

339

276

215

S

Други дейности

467

667

543

425

27 148

38 783

31 567

24 680

Общо

С оглед реалистичността на прогнозата допускаме икономически растеж от 1,5
% на годишна база в периода до 2035 г. При тази консервативна прогноза към
2035 г. при пропорционално нарастване на размера на произведената продукция от предприятията в нефинансовия сектор, стойността би била 71,81 хил.
лв. на един нает.
Оптимистичен
a = 0,30
Произведена
продукция 2035 г.
(хил. лв.)

2 785 174

Реалистичен
a = 0,10
2 267 002

Песимистичен
a = -0,10
1 772 384
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e. ДАДД в област Кюстендил 2011-2016 г.
За периода е налице положителен темп на нарастване само в три сектора – A,
H, N. Посочената стойност за областта е най-неблагоприятната, отчетена до момента спрямо средните стойности за страната, ЮЗР, Софийска област и област
Перник.
Също както при област Перник, данните за сектори В – „Добивна промишленост“ и D – „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, отнасящи се за територията на област Кюстендил,
са в категория „конфиденциални“, поради монополната позиция на компаниите. За останалите 14 сектора се отчита спад в дела на наетите лица в периода
2011-2016 г.
Първата група (1) обхваща секторите, в които областта следва характерната тенденция за района, без оглед на това дали тя е отрицателна или положителна.
Втората група (2) включва секторите, при които темпът на промяна е с обратен
знак спрямо този за ЮЗР, независимо дали е положителен или отрицателен.
Към първата група са секторите:
(1) A, E, F, H, I, L, N. Тези сектори в своя темп на развитие по отношение на наетите лица следват тенденцията, отчетена за ЮЗР. Тази група можем да поделим
на две подгрупи с положителен и отрицателен темп (1.1 и 1.2).
(1.1.) С положителен – A, H, N;
(1.2.) С отрицателен – E, F, I, L.
(2.) Към втората голяма група се отнасят – C, G, J, K, M, O, P, Q, R, S.
(2.1.) С положителен областен темп – за разглеждания период на територията
на област Кюстендил не се отчитат сектори, отнасящи се към тази подгрупа;
(2.2.) С отрицателен областен темп – C, G, J, K, M, O, P, Q, R, S.

Фигура 67
Темп на изменение в
броя на наетите лица по
икономически дейности
(сектори по КИД-2008)
в област Кюстендил за
периода 2011-2016 г. (%)

80,0
65.4

60,0
40,0

36.9

20,0
%
0,0

5.2
-3.3

-3.3
-16.4

-20,0

-2.0

-0.5

-6.8 -8.0

-17.1

-9.9

-30.6
-37.6

-40,0

-10.9
-27.5

-41.5

-60,0
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Данните за сектори В и D попадат в категория „конфиденциални“
Източник: НСИ http://www.nsi.bg
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L

M

N

O

P

Q

R

S
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Най-голям ръст от 65,4% в дела на наетите лица в област Кюстендил отчита сектор А – „Селско, горско и рибно стопанство“. За останалите два сектора, отличаващи се с положителен темп на промяна на наетите в периода
2011-2016 г. H – „Транспорт, складиране и пощи“ и N – „Административни и
спомагателни дейности“, се отчита ръст на наетите лица съответно с 36,9% и
5,2%.
Най-голям спад в дела на наетите лица в областта е за сектори L – „Операции
с недвижими имоти“ (-41,5%), J – „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ (-37,6%) и К – „Финансови
и застрахователни дейности“ (-30,6%).

Интерпретация на резултатите за област Кюстендил:
Секторите от първата група (1) допринасят най-много за заетостта, като тези
от подгрупа 1.1 следват позитивния темп на развитие на района. В бъдеще
пропорционалният ефект към тези сектори също ще бъде позитивен, като някои от тях ще имат и позитивен диференциален ефект. В група 1.2. са секторите, които се развиват най-бавно в областта. За тях се отчита негативен темп
както в област Кюстендил, така и в ЮЗР. Тяхното значение за регионалната
икономика в бъдеще ще намалява.
Към втората група се отнасят онези сектори, които не следват тенденция на
района. В първата подгрупа (2.1.) са секторите с позитивен темп на нарастване на заетостта в областта и с отрицателен темп в ЮЗР. В изследвания период
в област Кюстендил не са налице сектори, отнасящи се към посочената подгрупа.
Втората подгрупа (2.2) включва секторите с негативен темп на областно ниво
и с положителен на районно. Това са секторите, в които област Кюстендил
губи бързо наети лица, тъй като при условие, че в ЮЗР секторът е нарастващ,
то значи има други области в района, отличаващи се с нарастване на заетостта, дължаща се на повече инвестиции в тези сектори. В разглежданата област
към тази подгрупа се включват сектори C, G, J, K, M, O, P, Q, R, S.
Област Кюстендил отчита спад в дела на наетите лица (-6,3%). Другата област с отрицателен темп за същия период е Перник (-4,4%), докато средните
стойности за ЮЗР и за област София са с положителен знак и са съответно
4,8% и 6,3%.
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10

11

12

13

А

Селско, горско и
рибно стопанство

6 830

7 474

9,4

445

736

65,4

468,9

23,9

267,1

487,0

249,0

18,1

2,0

B

Добивна
промишленост

8 916

7 658

-14,1

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

C

Преработваща
промишленост

131 742

131 967

0,2

10 153

9 817

-3,3

106 97,8

544,8

-880,8

10 170,3

-353,3

-527,5

1,5

D

Производство и
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия
и на газообразни
горива

9 813

10 664

8,7

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

E

Доставяне на
води; канализационни услуги,
управление на
отпадъци и възстановяване

12 410

12 092

-2,6

850

711

-16,4

895,6

45,6

-184,6

828,2

-117,2

-67,4

1,2

F

Строителство

57 701

52 947

-8,2

1 345

1 301

-3,3

1 417,2

72,2

-116,2

1 234,2

66,8

-183,0

0,5

G

Търговия; ремонт
на автомобили и
мотоциклети

173 238

174 079

0,5

4 236

3 511

-17,1

4 463,3

227,3

-952,3

4 256,6

-745,6

-206,7

0,4

H

Транспорт, складиране и пощи

57 378

62 934

9,7

1 237

1 693

36,9

1 303,4

66,4

389,6

1 356,8

336,2

53,4

0,5

I

Хотелиерство и
ресторантьорство

42 427

41 629

-1,9

1 038

1 033

-0,5

1 093,7

55,7

-60,7

1 018,5

14,5

-75,2

0,5

J

Създаване и
разпространение
на информация
и творчески
продукти;
далекосъобщения

54 382

71 168

30,9

85

53

-37,6

89,6

4,6

-36,6

111,2

-58,2

21,7

0,0

K

Финансови и
застрахователни
дейности

40 622

43 037

5,9

245

170

-30,6

258,1

13,1

-88,1

259,6

-89,6

1,4

0,1

L

Операции с
12 414
недвижими имоти

12 124

-2,3

183

107

-41,5

192,8

9,8

-85,8

178,7

-71,7

-14,1

0,2

M

Професионални
47 302
дейности и научни
изследвания

52 201

10,4

394

386

-2,0

415,1

21,1

-29,1

434,8

-48,8

19,7

0,1

N

Административни
и спомагателни
дейности

59 393

69 064

16,3

845

889

5,2

890,3

45,3

-1,3

982,6

-93,6

92,2

0,3

O

Държавно
управление

46 702

47 157

1,0

2 088

1 947

-6,8

2 200,0

112,0

-253,0

2 108,3

-161,3

-91,7

0,8

P

Образование

51 339

53 891

5,0

2 402

2 210

-8,0

2 530,9

128,9

-320,9

2 521,4

-311,4

-9,5

0,8

Q

Хуманно
здравеопазване и
социална работа

43 905

46 821

6,6

2 137

1 925

-9,9

2 251,7

114,7

-326,7

2 278,9

-353,9

27,3

0,8

R

Култура, спорт и
развлечения

14 149

15 458

9,3

331

240

-27,5

348,8

17,8

-108,8

361,6

-121,6

12,9

0,3

S

Други дейности

17 187

18 477

7,5

513

457

-10,9

540,5

27,5

-83,5

551,5

-94,5

11,0

0,5

887 850

930 842

4,8

32 269

30 241

-6,3

30 057,8

1 530,8

-2 871,8

29 140,3

-1 954,3 -917,5

Общо
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Lq

Проп.

9

Ефект

Диф. Ефект

8а

промяна

8

Очаквана

Очаквана

7

мяна

Промяна %

6

Обща про-

Юзр 2016

5

държавата

Юзр 2011

4

растежа на

Промяна %

3

Ефект на

ЮЗР 2016

2

заетост

ЮЗР 2011

1

Кид 2008

Икономически
дейност
(a21)

Таблица 36
ДАДД на област Кюстендил спрямо ЮЗР 2011-2016 г.
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n П
 рогноза за икономическата система на област Кюстендил на
база ефект на мултипликатора
Експортно ориентирани сектори са А, В, C, D, G, I, J, K, M, R. През 2016 г. общият брой на наетите лица в област Кюстендил е 30 241 д. Наетите лица по икономически дейности (сектори по КИД-2008) са 27 186 д., като тази стойност
не включва броя на наетите в два сектора – B и D, които попадат в категория
„конфиденциални“, поради монополната позиция на компаниите. Следователно общият брой наети лица в тези два сектора е 3 055 д. (разликата между
общия брой наети и броя наети). Тоест общият брой на наетите лица в експортно ориентираните сектори през разглежданата година възлиза на 19 001
д., формиращи 62,8% от наетите лица в областта. През 2016 г. нефинансовите
предприятията в областта произвеждат продукция в размер на 1 208 900 хил.
лв. Следователно на един нает в икономиката на областно ниво се падат близо
40,00 хил. лв. от произведената продукция в нефинансовия сектор.
Местни сектори са Е, F, H, L, N, O, P, Q, S, обхващащи 11 240 бр. наети, или
37,2% от наетите в област Кюстендил. Коефициентът между експортно ориентираните и местните сектори е 0,6 (съотношение между брой наети в местните
сектори към брой заети в експортно ориентираните сектори). На база разгледаната по-горе логика, параметър „а“ има стойност 0,372. С цел да отчетем
негативните национални тенденции, ще извършим корекция на параметъра,
разделяйки го на 3. Стойността представлява съотношението за 2011-2016 г.,
поради допускане, че при стойност от 0,124 той отразява реалистичния сценарий на развитие. Параметър „а“ със стойност 0,30 би представлявал оптимистичния и стойност на параметър „а“ от -0,10 би представлявал песимистичния
вариант на развитие. Прогнозата допуска нарастване на броя на наетите лица
в оптимистичния и в реалистичния вариант за развитие, като се отчита, че сегашната икономическа система няма да може да реализира растеж без физическо нарастване на броя на наетите лица.
В условията на тези допускания може да се извърши следната обща прогноза
за броя на наетите лица за периода до края на 2035 г.:
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Таблица 37
Ефект на мултипликатора за област Кюстендил
Кид
2008

Икономически дейност (A21)

Софийска

Оптимистичен

Реалистичен

Песимистичен

област 2016

a = 0,30

a = 0,10

a = -0,10

1

2

3

4

5

А

Селско, горско и рибно стопанство

736

1 051

840

669

B

Добивна промишленост

..

-

-

-

C

Преработваща промишленост

9 817

14 024

11 207

8925

D

Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива

..

-

-

-

E

Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване

711

1016

812

646

F

Строителство

1 301

1 859

1 485

1 183

G

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети

3 511

5 016

4 008

3 192

H

Транспорт, складиране и пощи

1 693

2 419

1 933

1 539

I

Хотелиерство и ресторантьорство

1 033

1 476

1 179

939

J

Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения

53

76

61

48

K

Финансови и застрахователни дейности

170

243

194

155

L

Операции с недвижими имоти

107

153

122

97

M

Професионални дейности и научни
изследвания

386

551

441

351

N

Административни и спомагателни
дейности

889

1270

1015

808

O

Държавно управление

1 947

2 781

2 223

1 770

P

Образование

2 210

3157

2 523

2 009

Q

Хуманно здравеопазване и социална
работа

1 925

2 750

2 197

1750

R

Култура, спорт и развлечения

240

343

274

218

S

Други дейности

457

653

522

415

30 241

43 201

34 522

27 492

Общо

С оглед реалистичността на прогнозата допускаме икономически растеж от 1,5
% на годишна база в периода до 2035 г. При тази консервативна прогноза към
2035 г. при пропорционално нарастване на размера на произведената продукция от предприятията в нефинансовия сектор стойността би била 53,08 хил.
лв. на един нает.
Оптимистичен
a = 0,30
Произведена
продукция 2035 г.
(хил. лв.)

2 293 046,7
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Реалистичен
a = 0,10
1 832 343,3

Песимистичен
a = -0,10
1 459 211,5
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e. ДАДД в област Благоевград 2011-2016 г.
Област Благоевград отчита ръст в дела на наетите лица в следните сектори по
КИД-2008: B, D, H, I, J, M, P, Q, R. За останалите 10 сектора делът на наетите
лица в областта се отличава с отрицателна стойност на темпа на промяна.
Можем да интерпретираме данните, като ги разделим на две големи групи.
Първата група (1) обхваща секторите, в които областта следва характерната тенденция за ЮЗР, без оглед на това дали тя е отрицателна или положителна. Втората група (2) включва онези сектори, при които темпът на промяна на областно
ниво е с обратен знак спрямо отчетения за района, независимо дали е положителен или отрицателен.
Към първата група са секторите:
(1) D, E, F, H, J, L, M, P, Q, R. По отношение на наетите лица посочените сектори
следват тенденцията, отчетена за ЮЗР. Тази група можем да поделим на две
подгрупи с положителен и отрицателен темп (1.1 и 1.2).
(1.1.) С положителен – D, H, J, M, P, Q, R;
(1.2.) С отрицателен – E, F, L.
(2.) Към втората голяма група се отнасят – A, B, C, G, I, K, N, O, S.
(2.1.) С положителен областен темп – B, I;
(2.2.) С отрицателен областен темп – A, C, G, K, N, O, S.

Фигура 68
Темп на изменение в
броя на наетите лица по
икономически дейности
(сектори по КИД-2008)
в област Благоевград за
периода 2011-2016 г. (%)

600,0
539,7
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0

81,8
6,3

2,7

%
0,0
-12,4

-2,7

-4,0

-12,3

32,6

12,9

-1,0

1,8

13,7 8,8

-12,4

-20,0 -7,1
-24,2

-100,0
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Източник: НСИ http://www.nsi.bg
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С най-голям ръст от приблизително 540% на наетите се отличава сектор В –
„Добивна промишленост“. В посочения период броят на наетите лица в сектора на областно ниво нараства от 68 д. през 2011 г., на 435 д. през 2016 г. На
следващо място се нареждат сектори Н – „Транспорт, складиране и пощи“ с
ръст от 81,8% и М – „Професионални дейности и научни изследвания“ с ръст
в дела на заетите с 32,6%.
Най-голям спад в дела на наетите лица в област Благоевград се отчита за
сектори L – „Операции с недвижими имоти“ (-27,8%) и К – „Финансови и
застрахователни дейности“ (-24,2%).

Интерпретация на резултатите за област Благоевград:
Секторите от първата група (1) допринасят най-много за заетостта, като тези
от подгрупа 1.1 следват позитивния темп на развитие на ЮЗР. В подгрупа
1.2. попадат секторите, които се развиват най-бавно в областта, като за тях се
отчита негативен темп както на областно ниво, така и на ниво ЮЗР. Тяхното
значение за регионалната икономика в бъдеще ще намалява.
Към втората група се отнасят секторите, които не следват тенденцията на
развитие на района по отношение на наетите лица по сектори по КИД-2008.
В първата подгрупа (2.1.) са секторите с позитивен темп на нарастване на заетостта в област Благоевград и с отрицателен темп в ЮЗР. В периода 2011-2016
г. на територията на областта към тази подгрупа се отнасят два сектора – B
и I.
Втората подгрупа (2.2) включва секторите с негативен темп в областта и с положителен в ЮЗР. Това са секторите, в които областта губи бързо наети лица,
тъй като щом в ЮЗР секторът е нарастващ, следователно има други области
в района, които се отличават с нарастване на заетостта, в резултат на повече
инвестиции в тези сектори. В област Благоевград към тази подгрупа се отнасят секторите A, C, G, K, N, O, S.
Област Благоевград отчита нарастване на дела на наетите лица в областната
икономика с 1,4%. Тази тенденция следва тренда на ЮЗР и област София, за
които се наблюдава ръст на наетите лица съответно с 4,8% и 6,3%. Останалите две области от целевата територия (Перник и Кюстендил) се отличават със
спад в дела на наетите съответно (-4,4%) и (-6,3%).
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10

11

12

13

А

Селско, горско и
рибно стопанство

6 830

7 474

9,4

2 078

1 821

-12,4

2 189,5

111,5

-368,5

2 273,9

-452,9

84,4

4,9

B

Добивна
промишленост

8 916

7 658

-14,1

68

435

539,7

71,6

3,6

363,4

58,4

376,6

-13,2

1,1

C

Преработваща
промишленост

131 742

131 967

0,2

34 308

32 935

-4,0

36 149,0

1 841,0

-3 214,0

34 366,6

-1 431,6 -1 782,4

5,0

D

Производство и
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия
и на газообразни
горива

9 813

10 664

8,7

409

420

2,7

430,9

21,9

-10,9

444,5

-24,5

13,5

0,8

E

Доставяне на
води; канализационни услуги,
управление на
отпадъци и възстановяване

12 410

12 092

-2,6

1 384

1 346

-2,7

1 458,3

74,3

-112,3

1 348,5

-2,5

-109,7

2,2

F

Строителство

57 701

52 947

-8,2

5 725

5 023

-12,3

6 032,2

307,2

-1 009,2

5 253,3

-230,3

-778,9

1,9

G

Търговия; ремонт
на автомобили и
мотоциклети

173 238

174 079

0,5

10 581

10 476

-1,0

11 148,8

567,8

-672,8

10 632,4

-156,4

-516,4

1,2

H

Транспорт, складиране и пощи

57 378

62 934

9,7

3 723

6 768

81,8

3 922,8

199,8

2 845,2

4 083,5

2 684,5

160,7

2,1

I

Хотелиерство и
ресторантьорство

42 427

41 629

-1,9

5 111

5 433

6,3

5 385,3

274,3

47,7

5 014,9

418,1

-370,4

2,6

J

Създаване и
разпространение
на информация
и творчески
продукти;
далекосъобщения

54 382

71 168

30,9

589

665

12,9

620,6

31,6

44,4

770,8

-105,8

150,2

0,2

K

Финансови и
застрахователни
дейности

40 622

43 037

5,9

1 249

947

-24,2

1 316,0

67,0

-369,0

1 323,3

-376,3

7,2

0,4

L

Операции с
12 414
недвижими имоти

12 124

-2,3

698

504

-27,8

735,5

37,5

-231,5

681,7

-177,7

-53,8

0,8

M

Професионални
47 302
дейности и научни
изследвания

52 201

10,4

920

1 220

32,6

969,4

49,4

250,6

1 015,3

204,7

45,9

0,5

N

Административни
и спомагателни
дейности

59 393

69 064

16,3

2 083

1 666

-20,0

2 194,8

111,8

-528,8

2 422,2

-756,2

227,4

0,5

O

Държавно
управление

46 702

47 157

1,0

3 699

3 437

-7,1

3 897,5

198,5

-460,5

3 735,0

-298,0

-162,5

1,5

P

Образование

51 339

53 891

5,0

7 746

7 888

1,8

8 161,7

415,7

-273,7

8 131,0

-243,0

-30,6

2,9

Q

Хуманно
здравеопазване и
социална работа

43 905

46 821

6,6

4 725

5 374

13,7

4 978,5

253,5

395,5

5 038,8

335,2

60,3

2,3

R

Култура, спорт и
развлечения

14 149

15 458

9,3

1 781

1 938

8,8

1 876,6

95,6

61,4

1 945,8

-7,8

69,2

2,5

S

Други дейности

17 187

18 477

7,5

1 209

1 059

-12,4

1 273,9

64,9

-214,9

1 299,7

-240,7

25,9

1,1

887 850

930 842

4,8

88 086

89 355

1,4

92 812,7

4 726,7

-3 457,7

89 839,6

-484,6

-2 973,1

Общо

Lq

Проп.

9

Ефект

Диф. Ефект

8а

промяна

8

Очаквана

Очаквана

7

мяна

Промяна %

6

Обща про-

Юзр 2016

5

държавата

Юзр 2011

4

растежа на

Промяна %

3

Ефект на

ЮЗР 2016

2

заетост

ЮЗР 2011

1

Кид 2008

Икономически
дейност
(a21)

Таблица 38
ДАДД на област Благоевград спрямо ЮЗР 2011-2016 г.
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n П
 рогноза за икономическата система на област Благоевград на
база ефект на мултипликатора
Експортно ориентирани сектори са: А, В, C, D, G, I, J, K, M, R. През 2016 г.
всички те обхващат 58 490 д., които се равняват на 65,5% от наетите лица в област Благоевград (89 355 д.). През същата година произведената продукция от
нефинансовите предприятия на областно ниво е в размер на 4 876 689 хил. лв.
Следователно на един нает в икономиката на областта се падат по 54,58 хил.
лв. от произведената продукция в нефинансовия сектор.
Местни сектори са Е, F, H, L, N, O, P, Q, S, обхващащи 30 865 бр. наети, равняващи се на 34,5% от наетите лица в областта през 2016 г. Коефициентът между
експортно ориентираните и местните сектори е 0,53 (съотношение между брой
наети в местните сектори към брой заети в експортно ориентираните сектори).
На база горната логика то параметър а има стойност 0,345. За целите на анализа, за да отчетем негативните национални тенденции, ще извършим корекция
на параметъра, като го разделим на 3. Тъй като тази стойност представлява
сегашното съотношение за периода 2011-2016 г. ще приемем, че при стойност
от 0,115 той отразява реалистичния сценарий на развитие. Параметър „а“ със
стойност 0,30 би представлявал оптимистичния и стойност на параметър „а“
от -0,10 би представлявал песимистичния вариант на развитие. Тази прогноза
допуска нарастване броя на наетите в оптимистичния и в реалистичния вариант за развитие, като се отчита, че сегашната икономическа система няма да
може да реализира растеж без физическо нарастване броя на наетите лица.
В условията на тези допускания може да се извърши следната обща прогноза
за броя на наетите лица за периода до края на 2035 г.:
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Таблица 39
Ефект на мултипликатора за област Благоевград
Кид
2008

Икономически дейност (A21)

Софийска

Оптимистичен

Реалистичен

Песимистичен

област 2016

a = 0,30

a = 0,10

a = -0,10

1

2

3

4

5

А

Селско, горско и рибно стопанство

1 821

2 601

2 058

1 655

B

Добивна промишленост

435

621

492

395

C

Преработваща промишленост

32 935

47 050

37 215

29 941

D

Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива

420

600

475

382

E

Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване

1 346

1 923

1 521

1 224

F

Строителство

5 023

7 176

5 676

4 566

G

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети

10 476

14 966

11 837

9 524

H

Транспорт, складиране и пощи

6 768

9 669

7 647

6 153

I

Хотелиерство и ресторантьорство

5 433

7 761

6 139

4 939

J

Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения

665

950

751

605

K

Финансови и застрахователни дейности

947

1 353

1 070

861

L

Операции с недвижими имоти

504

720

569

458

M

Професионални дейности и научни
изследвания

1 220

1 743

1 379

1 109

N

Административни и спомагателни
дейности

1 666

2 380

1 882

1 515

O

Държавно управление

3 437

4 910

3 884

3 125

P

Образование

7 888

11 269

8 913

7 171

Q

Хуманно здравеопазване и социална
работа

5 374

7 677

6 072

4 885

R

Култура, спорт и развлечения

1 938

2 769

2 190

1 762

S

Други дейности

1 059

1 513

1 197

963

89 355

127 650

100 966

81 232

Общо

С оглед реалистичността на прогнозата допускаме икономически растеж от 1,5
% на годишна база в периода до 2035 г. При тази консервативна прогноза към
2035 г. при пропорционално нарастване на размера на произведената продукция от предприятията в нефинансовия сектор, стойността би била 72,42 хил.
лв. на един нает.
Оптимистичен
a = 0,30
Произведена
продукция 2035 г.
(хил. лв.)

9 245 047,6

Реалистичен
a = 0,10
7 312 467,1

Песимистичен
a = -0,10
5 883 212,1
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Извод за ефекта на мултипликатора:
n Д
 ори при песимистичния вариант на развитие икономически растеж по отношение на произведена продукция от предприятията в
нефинансовия сектор ще се реализира. Този растеж ще произтича
от развитието на технологиите, обновяването на икономическите
сектори, националния растеж, както и от други фактори с външен
характер. Това означава, че задачата за икономическия растеж се
трансформира в локализационно-инвестиционна. Растежът силно
ще се увеличи в случай, че се реализира план, който включва появата на нови работни места с технологично обновление.

b. Основни изводи относно икономическото развитие на Югозападния регион на база ДАДД (сектори по КИД-2008) за периода 20112016 г.
Таблицата по-долу представя в обобщен вид резултатите от извършения анализ на икономическото състояние на областите София, Перник, Кюстендил и
Благоевград по отношение темпа на промяна на заетостта в отделните сектори
по КИД-2008.

Таблица 40
Обобщени параметри на ДАДД за ЮЗР по области

Област

Сектори по КИД-2008 с Сектори по КИД-2008 със
ръст в дела на наетите за спад в дела на наетите за
2011 г. 2016 г. т е м п 2011-2016 г.
2011-2016 г.
(брой) (брой) (%)

Софийска

57 184

Наети лица

60 808

6,3%

• Ръст в сектори: A, C, H, J, N, • Спад в сектори: B, D, E, F, G,
I, L, M, Q
O, P, R, S
• Най-голям ръст се отчита в
сектори: Н – „Транспорт, складиране и пощи“ (37,2%) и С –
„Преработваща промишленост“
(24,6%)

Перник*

28 396

27 148

- 4,4%

• Най-голям спад се отчита
в сектори: Q – „Хуманно здравеопазване и социална работа“
(-16,0%) и L – „Операции с недвижими имоти“ (-15,9%)

• Ръст в сектори: A, E, H, J, K, M, • Спад в сектори: C, F, G, I, L, N,
O, P, R
Q, S
• Най-голям ръст се отчита
в сектори: Е – „Доставяне на
води; канализационни услуги, управление на отпадъци
и възстановяване“ (28,1%) и
Н – „Транспорт, складиране и
пощи“ (20,6%)
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• Най-голям спад се отчита
в сектори: F – „Строителство
(-13,7%), N – „Административни и спомагателни дейности“
(-13,6%) и R – „Култура, спорт и
развлечения“ (-13,2%)
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Кюстендил*

32 269

30 241

- 6,3%

• Спад в сектори: C, E, F, G, I,
• Най-голям ръст се отчита J, K, L, M, O, P, Q, R, S.
в сектор: А – „Селско, горско и • Най-голям спад се отчита в
сектори: L – „Операции с недвирибно стопанство“ (65,4%)
жими имоти“ (-41,5%), J – „Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ (-37,6%)
и К – „Финансови и застрахователни дейности“ (-30,6%)

Благоевград

88 086

89 355

1,4%

• Ръст в сектори: B, D, H, I, J, • Спад в сектори: A, C, E, F, G,
K, L, N, O, S
M, P, Q, R

• Ръст в сектори: A, H, N.

• Най-голям ръст се отчита
в сектори: В – „Добивна промишленост“ (близо 540%), Н –
„Транспорт, складиране и пощи“ (81,8%), М – „Професионални дейности и научни изследвания“ (32,6%)

• Най-голям спад се отчита
в сектори: L – „Операции с недвижими имоти“ (-27,8%) и К –
„Финансови и застрахователни
дейности“ (-24,2%).

* Данните за сектори В – “Добивна промишленост” и D – “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива” попадат в категория “конфиденциални”.

Изводи:
n Н
 а база настоящите политики на страната, единствено сектор
„Транспорт, складиране и пощи“ е в първа група на три от областите, т.е. секторът реализира ръст на наетите на областно и регионално
ниво;
n С
 офийска област демонстрира нарастване на сектор „Преработваща
промишленост“, което се дължи на близостта на столицата;
n О
 бласт Перник увеличава броя на наетите в сектор „Доставяне на
води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, но губи наети в три ключови сектора, вкл. „Строителство“;
n О
 бласт Кюстендил се намира в най-сложно положение спрямо останалите области в ЮЗР, като реализира растеж единствено в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“. Най-трудно от социална и
икономическа гледна точка ще бъде стартирането на нов тип икономически растеж в тази административна област, тъй като тук са
реализирани и най-негативните демографски процеси;
 бласт Благоевград отчита най-благоприятни резултати спрямо осn О
таналите области в ЮЗР. Ключово значение за растежа има сектор
„Професионални дейности и научни изследвания“, реализирано
чрез ВУЗ, който осигурява кадри и имиграция на младо население
към областта.
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9. Конкурентни и сравнителни предимства
на региона
Демографските и икономическите условия описват състоянието на ЮЗР, но е
необходимо да се направи качествен анализ, който да разкрие сравнителните
и конкурентните предимства. Един от възприетите методи са Диамант на Портър и SWOT анализ, които методически са разписани в Приложение 6.
Диамантът на Портър (Матрицата на Портър) е качествен метод, който се
стреми да определи конкурентните предимства на определени индустрии в
конкретна територия. Той е добра основа за качествена оценка на реализираните до този момент индустриални стратегии, фирмени политики, външни пазари, продуктови предимства, производствени фактори и други, които
в ЮЗР и в България не почиват на задълбочено корпоративно и държавно
планиране и логика. Това поражда хаотичност при изграждането на инфраструктурите, развитието на конкретни производства, добива на енергийни
суровини и производството на енергия, земеделието и останалите сектори,
чиято специализация и взаимосвързаност са относително слаби, а понякога
и противоречиви.
За нуждите на концепцията първо е изведена SWOT матрица, която е съставена
чрез обобщение на SWOT анализите на Регионалния план за развитие на Югозападния район и Областните стратегии за развитие на областите Благоевград,
Кюстендил, Перник и Софийска (вж. Приложение 7). Те показват изключително многообразие в силните и слабите страни, възможностите и заплахите, което
е пряко доказателство, че тези анализи не са изработени качествено и въз основа
на сравнителните и конкурентните предимства на ЮЗР. Тъй като сравнителните и конкурентните предимства са крайно ограничени, при реализирането на
тези анализи обобщенията трябва да достигат до 3-5 позиции във всяка клетка. В нашия случай стратегическите документи съдържат по над 15 позиции във
всяка клетка, което показва необходимост от надграждане на приложението на
този метод и до разписването на компоненти с по-висока степен на съдържателност и обобщение.
В тази връзка настоящата концепцията за по-устойчиви икономически дейности, трябва да се основава на следните основни принципи:
n Създаване на бизнес среда, която да генерира нови идеи, да реализира базовите инвестиции със собствено финансиране и външен (привлечен) капитал, подкрепа от фондовете на ЕС или комбинация от тях;
n Създаване на бизнес среда, която да познава и развива в оптимална степен
източниците на регионалното конкурентно предимство;
n Подобряване на инвестиционния процес в териториите, които най-много
ще бъдат засегнати от реализирането на концепцията;
n Прилагане на държавна политика, която допълва чрез кредитиране с финансови ресурси извън определените Европейски фондове и програми, без
да доминира инвестиционния процес;
n Стимулиране на публични и частни проекти, които биха могли да се реализират и самоиздържат на пазарна основа, като алтернатива на публичния
ресурс, в т.ч. безвъзмездна финансова помощ (БФП);
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n Н
 амиране на компании за партньорства, които водят до трансфер на технологии, инвестиции в ключови инфраструктури и обучение на работната
сила в иновативни техники и умения.
Фигура 69
Комбиниран SWOT анализ

За целите на концепцията, е разработена следната комбинирана SWOT матрица съгласно методиката:

Силни страни

Вътрешна среда

Слаби страни

Външна среда
Възможности

Заплахи

• Т
 ърсим усилване на връзките между агломерационните ареали от НКПР 2013-2025
за ускорено социалноикономическо и инфраструктурно развитие;

• П
 редотвратяваме засилването на негативните демографските тенденции чрез
инвестиции в местната икономика, мерки за децентрализация и по-справедливо усвояване на средствата от ЕС;

• Търсим нарастване на конкурентоспособността чрез инвестиции в НИРД, обвързани
технологично с местната икономика и ресурсната ефективност;
• Т
 ърсим енергийни източници за производството и бита, заместващи добива и изгарянето на въглища.
• И
 зползваме благоприятното географско
положение, близостта на София и Солун за
развитие на алтернативен туризъм, алтернативно земеделие и развитие на културно-историческо наследство;
• Използваме съществуващата инженерна инфраструктура при локализиране на нови
компании и опростяваме процедурите при
изграждане на нова инфраструктура;
• И
 зползваме наличната енергопреносна инфраструктура в услуга на ВЕИ за повишаване техния дял за сметка на добива и изгарянето на въглища.

• П
 редотвратяваме практиките и нормативните решения, водещи до продължаваща
употреба на добива и изгарянето на въглища;
• П
 редотвратяваме активната и пасивна съпротива срещу крайно необходимите нормативни и структурни реформи.
• П
 ротивопоставяме новосъздадените работни места и градски центрове на външната
конкуренция и външните миграции;
• П
 ротивопоставяме квалификация и преквалификация на работната сила като основен инструмент за подобряване на доходите и ефективността на труда срещу ниските
доходи и трудовата заетост;
• П
 ротивопоставяме високите технологии на
ВЕИ и новите работни места срещу сектора
на енергетиката, основана на добива и изгарянето на въглища.

Въз основа на извършения комбиниран SWOT анализ могат да бъдат дефинираните следните сравнителни и конкурентни предимства на целевата територия:
n Сравнителни предимства:
• С
 изчерпващ се потенциал в краткосрочен и средносрочен план за развитие на сектора на енергетиката – разнообразие от находища на минерални ресурси, в т.ч. въглищни находища,88 метални руди, инертни материали и
др., позволяващи производство на ел. енергия и суровини на по-ниска цена

_______________________________
88. В
 ж. Приложение 11 Предоставени концесии за добив на подземни богатства
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от останалите територии на страната, които не разполагат с тези ресурси
(изключение прави районът на промишления комплекс „Марица Изток“,
разположен в източната част на Горнотракийската низина, на около 40 км
югоизточно от гр. Стара Загора);
• С потенциал за по-нататъшно развитие на сектора на енергетиката – ресурси за производство на енергия от ВЕИ – вятърна, слънчева, водна
и геотермална;
• С потенциал за развитие на алтернативни икономически дейности – съхраненото културно-историческо наследство и природна среда с богато биоразнообразие и висок дял на защитените територии и защитените зони по
НАТУРА 2000; високия дял на горския фонд и наличието на значителни горскостопански ресурси, както и богатите водни ресурси, вкл. хидротермални
за използване в селското стопанство и балнеологията;
 еобходими за поддържане и развитие на местната икономика – благо• Н
приятно географско положение и развити инженерна инфраструктура (пътища, водоснабдяване, телефонизация, оптични кабели, енергоснабдяване)
и третичен сектор.
n К
 онкурентни предимства на региона на база „Диаманта на Портър“:
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Фигура 70
Източници на конкурентно
предимство на ЮЗР*

Фирмена стратегия и конкуренция

Производствени
фактори

n Природни ресурси – минерални
ресурси, ресурси за производство
на енергия от ВЕИ, КИН,
съхранена природна среда,
горски фонд, богати водни
ресурси
n Човешки ресурси – наличие
на население в трудоспособна
възраст и висше образование в
по-големите градове
n Финансови ресурси – възможност
за привличане на ПЧИ
 изическа инфраструктура
n Ф
– сравнително добре развита
инженерна инфраструктура
n Административна
инфраструктура – сравнително
добре развит третичен сектор
n Информационна
инфраструктура – висока
обезпеченост
n Научна и технологична
инфраструктура – в
непосредствена близост в
столицата, както и съществуващи
в региона ВУЗ

n Благоприятното
географско положение
на региона (граница
с три държави
и кръстопът на
3 европейски
транспортни коридори
(ЕТК) – 4, 8 и 10)
n Наличието в близост
и бързия достъп до
столицата София

Свързано и
поддържащо
производство

n Инвестиции в
производства/
услуги, базирани
на сравнителните
предимства на
територията
n Мрежа/клъстери от
способни, местно
базирани доставчици

Условия на търсене

n Повишаване доходите и
качеството на живот чрез
усвояване на специфични
продукти и нови пазарни
ниши
n Създаване на необичайно
местно търсене в
специализирани
сегменти – напр.
производство и
оползотворяване на ел.
енергия от ВЕИ в сектора
на ИКТ, аутсорсинг на
ИКТ дейност на ТНК
и др., алтернативно
земеделие и туризъм
n Обезпечаване нуждите
от стоки и услуги,
които ще подкрепят
новосъздадените
основни и поддържащи
производства/услуги

n Развитие на
конкурентно свързани
индустрии, основани
на технологичната
и секторна
специализация на
региона

n Повишаване качество на
производствените фактори чрез
технологично обновяване, иновации
и повишаване на енергийната
ефективност
n Специализация на производствените
фактори чрез подобряване
на взаимодействието между
университетите, изследователските
институти и бизнеса

* Категориите конкурентни
предимства на ЮЗР са изведени
от разработените и приети
стратегически документи на
регионално и областно ниво
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ЧАСТ IV.
Възможни сценарии за алтернативни
икономически дейности
Преминаването от въглищна към икономика с ниски или нулеви емисии вече е
неизбежна реалност поради неотдавнашните промени в европейското законодателство в областта на околната среда, климата и енергетиката и по-широко
навлизане и използване на възобновяеми енергийни източници и технологии
за съхранение на енергия.
Въпросът вече не е дали ще изоставим въглищата, а кога?
Все още остават обаче ключовите въпроси: Ще бъде ли този преход гладък и социално справедлив за регионите в Европейския съюз, които от десетилетия разчитат на въглища, захранвайки икономическия си растеж с високовъглеродна
енергия за сметка на здравето на техните общности и околната среда? Дали промените ще бъдат болезнени, с катастрофални последици за социалното сближаване на минните региони?89
Югозападният регион в България има незабавна нужда от спешни отговори
на тези въпроси, тъй като промените вече се случват болезнено и ако не се
предприемат адекватни действия, то тези промени ще имат наистина катастрофални последици за демографското и икономическото състояние на тази
територия. Демографският и икономическият анализ показват, че област Кюстендил е най-уязвима, а въглищната индустрия в района се намира именно
там (община Бобов дол). Това означава допълнително усложняване на социално-икономическата обстановка.
С цел ограничаване на негативните ефекти от тези вече настъпващи промени,
както и за да се предотврати най-лошия сценарий – да се запази статуквото
или да не се прави нищо, настоящата концепция предлага два допълнителни
алтернативни сценария:
 ценарий за растеж, основан на вътрешните възможности и предимства на
1) С
региона;
2) С
 ценарий „творческото надграждане“ с участието на външни инвеститори,
основан на концепцията за „творческото разрушение“ (creative destruction)90.
Трите сценария (в т.ч. сценария за запазване на статуквото) са оценени чрез
избрани параметри и индикатори за сравнение, съгласно методиката, описана
в Приложение 8. Подробните резултати от оценката са представени в Приложение 9.
_______________________________
89. В
 Европа и други части на света има вече добри практики, които показват, че справедливият преход е
възможен – вж. Приложение 12
90. Т
 ворческото разрушение е термин, създаден от Джоузеф Шумпетер в „Капитализмът, социализмът и демокрацията“ през 1942 г. и описва „процеса на индустриална мутация, която непрекъснато революционизира
икономическата структура отвътре, непрекъснато унищожава старата, непрекъснато създава нова инфраструктура“. Това се случва, когато иновациите деконструират дългогодишни договорености и освобождават
ресурси, които да бъдат разположени другаде.
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По-долу е направено обобщение на всеки един от трите сценария, което включва описание на предложените икономически дейности, както и изводи и препоръки във връзка с тяхната потенциална реализация и ефектите за ЮЗР.
Предложените икономически дейности за всеки сценарий са отнесени към приоритетни направления, които са формулирани на база на комбинирания SWOT
анализ както следва:
Комбинация от
SWOT анализа

Комбиниран елемент

Приоритетно
направление

Комбинация
„Възможности –
Слаби страни“

Търсим нарастване на конкурентоспособността
чрез инвестиции в НИРД, обвързани технологично
с местната икономика и ресурсната ефективност

ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Комбинация
„Възможности –
Силни страни“

Използваме наличната енергопреносна инфраструктура в услуга на ВЕИ за повишаване техния
дял за сметка на добива и изгарянето на въглища

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ
И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

Комбинация
„Заплахи – Силни
страни“

Противопоставяме квалификация и преквалификация на раб. сила като основен инструмент
за подобряване на доходите и ефективността на
труда срещу ниските доходи и трудовата заетост

ПОШИВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА
И ДОХОДИТЕ НА
РАБОТНАТА СИЛА

Ефектът от изпълнението на предложените икономически дейности върху ЮЗР
за съответния сценарий се измерва основно с това, доколко същите са обвързани
със сравнителните и конкурентни предимства на региона. На тази база, както и
предвид оценката по избраните параметри и индикатори за сравнение, за всеки
от представените сценарии са направени изводи и препоръки.

1. Сценарий 1 – Запазване на статуквото
Този сценарий предполага да се запази настоящото положение, т.е. основните икономически дейности в целевата територия ще запазят своята структура,
в която значителен дял има енергетиката, основана на добива и изгарянето
на въглища. Запазването на статуквото означава също, че ще се реализират и
мерките и дейностите, предвидени в стратегическите документи на регионално, областно и общинско ниво. Към настоящия момент демографската обстановка продължава да се усложнява, като са силно застрашени пазарът на труда, ефективността на труда спрямо неговата цена, което съдържа основен риск
за нарастването на доходите на населението и свързаните инвестиции.
На този етап от развитието на България корпоративната структура се състои от
микро и малки фирми, тип семеен бизнес, които са крайно уязвими към външни фактори и ползват ниско до средно квалифицирана работна сила. Бъдещите работници, които ще бъдат освободени от въгледобивната промишленост
при бавно и дълго преструктуриране на региона, имат утвърдени трудови навици и очаквания за работна заплата, които по-скоро може да считаме за риск
за бъдещите инвеститори. Те ще трябва да инвестират значителни средства и
време в преквалификация и промяна на трудовите нагласи.
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ЧАСТ IV. Възможни сценарии за алтернативни икономически дейности

Икономическият растеж, който би се реализирал при този сценарий ще бъде
от порядъка на 1% до 2% на годишна база или в най-добрия случай ще се изравни с ръста на национално ниво, което е крайно недостатъчно да промени
социалноикономическото състояние на региона, демографските тенденции и
инвестиционния климат. Този минимален растеж може да се счита за бавно
затихване, което не отговаря на философията и целите за справедлив преход
към икономика, основана на чиста енергия при отчитане на социалните фактори и благосъстоянието на населението и региона.
Сценарият за запазване на статуквото се базира на постепенно свиване на работната сила91, вътрешния пазарен потенциал и нарастване дела на над-трудоспособното население и възрастовата зависимост.
Предвид гореспоменатото, този сценарий ще разчита основно на реализирането на мерките и дейностите от вече съществуващите и/или бъдещите стратегически документи, програмирани чрез подхода „отгоре-надолу“ без отчитане
на реалните нужди на региона. Тези, които имат отношение към настоящата
концепция са обобщени и отнесени към формулираните по-горе приоритетни
направления, както следва:
Приоритетно
направление

Мерки

Област

Първичен сектор

ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

•Р
 азвитие на сек- • О
 сигуряване
на
тор Енергетика в
техническа и инжесегашния му вид
нерна инфраструк•Р
 азвитие на земетура
делието и горско- • П
 одобряване на туто стопанство
ристическата инфраструктура
 азвитие на прера•Р
ботвателната промишленост 

Вторичен сектор

Третичен сектор

Четвъртичен сектор

• Развитие и диверсифициране на туристическия
продукт – балнеология,
зимни спортове, селски и
еко туризъм

• Стимулиране на
предприемачеството,
НИРД и иновациите в
рамките на съществуващите програми

ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА И
ДОХОДИТЕ НА
РАБОТНАТА
СИЛА

•Р
 азвитие на соци- • Р
 азвитие на човешките
алната, образоваресурси чрез образотелна и здравна
вание, квалификация,
инфраструктура и
културен живот
услуги
•С
 оциално включване на
малцинствени и маргинализирани групи

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И
ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА
СРЕДА

 правление на отпадъ•П
 одобряване на • У
 правление на от- • У
ците (I ешелон)
енергийната и репадъците (II и III
•И
 нтегрирано управлесурсна ефективешелон92)
ние на водите
ност (намалява•О
 пазване и поддържане
не употребата на
на биоразнообразието
първични енерго•О
 пазване и развитие на
източници)
културно-историческото наследство
_______________________________
91. В
 ж. Табл. 15 Динамика на населението на национално и регионално ниво в периода 2001-2017 г. и Фиг. 50
Брой на населението по общини в ЮЗР към 2032 г. (прогноза)
92. I ешелон по управлението на отпадъците е тяхното събиране и транспортиране, II ешелон е тяхната преработка, III ешелон е тяхното оползотворяване
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Следващата таблица дефинира връзката между приоритетните направления
и сравнителните предимства на региона, която е оценена както следва:

Приоритетно направление
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Сравнителни предимства
С изчерпващ се потенциал в краткосрочен и средносрочен план
за развитие на сектора на енергетиката:
• Развитие на сектор Енергетика в сегашния му вид
С потенциал за по-нататъшно развитие на сектора на енергетиката:
• Стимулиране на предприемачеството, НИРД и иновациите в рамките на
съществуващите програми
С потенциал за развитие на алтернативни икономически дейности:
• Развитие на земеделието и горското стопанство; Развитие на преработвателната промишленост; Развитие и диверсифициране на туристическия
продукт – балнеология, зимни спортове, селски и еко туризъм
Необходими за поддържане и развитие на местната икономика:
• Осигуряване на техническа и инженерна инфраструктура; Подобряване на
туристическата инфраструктура

ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА И
ДОХОДИТЕ НА РАБОТНАТА
СИЛА

С потенциал за по-нататъшно развитие на сектора на енергетиката:
• Развитие на човешките ресурси чрез образование, квалификация, културен живот
С потенциал за развитие на алтернативни икономически дейности:
• Развитие на човешките ресурси чрез образование, квалификация, културен живот
Необходими за поддържане и развитие на местната икономика:
• Развитие на социалната, образователна и здравна инфраструктура и услуги; Развитие на човешките ресурси чрез образование, квалификация, културен живот; Социално включване на малцинствени и маргинализирани
групи

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА

Необходими за поддържане и развитие на местната икономика:
• Управление на отпадъците (II и III ешелон); Интегрирано управление на
водите; Опазване и развитие на културноисторическото наследство; Опазване и поддържане на биоразнообразието
С потенциал за развитие на алтернативни икономически дейности:
• Управление на отпадъците (I ешелон); Интегрирано управление на водите; Опазване и развитие на културноисторическото наследство; Опазване
и поддържане на биоразнообразието
С потенциал за по-нататъшно развитие на сектора на енергетиката:
• Подобряване на енергийната и ресурсна ефективност (намаляване употребата на първични енергоизточници)
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ЧАСТ II.
IV.Ползвания
Възможни сценарии за алтернативни икономически дейности

Следващата таблица дефинира връзката между приоритетните направления и
конкурентните предимства на региона, която е оценена както следва:
Конкурентни предимства на региона
по „Диаманта на Портър“

Приоритетно направление
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Група „Фирмена стратегия и конкуренция“
• Наличието в близост и бърз достъп до столицата
Група „Производствени фактори“
• Научно-технологична инфраструктура
Група „Свързано и поддържащо производство“
• Инвестиции в производства/услуги, базирани на сравнителните предимства
Група „ Условия на търсене“
Няма

ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА И
ДОХОДИТЕ НА РАБОТНАТА
СИЛА

Група „Фирмена стратегия и конкуренция“
• Наличието в близост и бърз достъп до столицата
Група „Производствени фактори“
• Човешки ресурси
Група „Свързано и поддържащо производство“
Няма
Група „ Условия на търсене“
Няма

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА

Група „Фирмена стратегия и конкуренция“
• Благоприятното географско положение на региона
Група „Производствени фактори“
• Физическа инфраструктура
Група „Свързано и поддържащо производство“
• Инвестиции в производства/услуги, базирани на сравнителните предимства
Група „ Условия на търсене“
Няма

Тъй като не съществува друго задълбочено изследване Сценарий 1 се базира
на общата сума от заложения индикативен финансов ресурс за изпълнение на
Областните стратегии за развитие на областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска за периода 2014-2020 г., както следва:
Област

Индикативен финансов ресурс за изпълнение
на ОСР 2014-2020 г.

Благоевград

980 млн. лв.

Кюстендил

350 млн. лв.

Перник

97,5 млн. лв.

Софийска

617 млн. лв.

Общо

2 044,5 млн. лв.
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Индикативният финансов ресурс е разпределен по източници, както следва:

Приоритетно
направление

Таблица 41
Разпределение на индикативния финансов ресурс по източници – Сценарий 1

Финансов ресурс (лева)
Мерки

Програми на
ЕС и други
донорски
програми

Национално
публично
финансиране

Частни инвестиции, в т.ч.
заеми

Общо (лева)

Иновации и конкурентоспособност

Осигуряване на техническа
и инженерна инфраструктура
Развитие на сектор Енергетика в сегашния му вид
Стимулиране на предприемачеството, НИРД и иновациите
Развитие на земеделието и
горското стопанство
Подобряване на туристическата инфраструктура

595 000 000

105 000 000

30 000 000

730 000 000

306 000 000

54 000 000

18 500 000

378 500 000

Развитие и диверсифициране на туристическия продукт – балнеология, зимни
спортове, селски и еко туризъм
Развитие на преработвателната промишленост

Повишаване на квалификацията и доходите на работната сила

Стимулиране на предприемачеството, НИРД и иновациите в рамките на съществуващите програми
Развитие на човешките ресурси чрез образование,
квалификация,
културен
живот
Развитие на социалната, образователна и здравна инфраструктура и услуги
Социално включване на
малцинствени и маргинализирани групи

Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България 151

Декарбонизация и опазване на околната
среда

Приоритетно
направление
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Финансов ресурс (лева)
Програми на
ЕС и други
донорски
програми

Мерки

Национално
публично
финансиране

Частни инвес- Общо (лева)
тиции, в т.ч.
заеми

Управление на отпадъците
Интегрирано управление на
водите
Опазване и поддържане на
биоразнообразието
Развитие на земеделието и
горското стопанство
Опазване и развитие на
културно-историческото
наследство

765 000 000

135 000 000

36 500 000

936 500 0000

Подобряване на енергийната и ресурсна ефективност
(намаляване употребата на
първични енергоизточници)
Общо 1 666 000 000

294 000 000

85 000 000

2 045 000 000

Очакван Социално-икономически ефект от Сценарий 1
На база на ефекта на мултипликатора, определен по области и ЮЗР е оценено93, че заетите в Добивния (включително Въгледобивния) – сектор B и сектор
D – Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива, са, както следва:
n Благоевград – 435 д.
n Кюстендил – 3 055 д.
n Перник – 1 434 д.
n Софийска област – 3 355 д.
n Общо за ЮЗР – 8 279 д.
Това означава, че бъдещите мерки ще засегнат основно областите Кюстендил,
Перник и Софийска. При така оценените параметри на икономически растеж,
може да се приеме, че този сценарий съответства на песимистичния вариант
на ефекта на мултипликатора, изчислен по следния начин:

_______________________________
93. В
 ж. т. 7 от Раздел III
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Таблица 42
Заети в добивната промишленост и мултипликатор – Сценарий 1

Област

Заети в
сектори B
и D (брой)

Консервативно
допускане
за заетите
в сектори
B и D (%)*

Заети в
добивната
промишл.
(% от общия брой
на населението)

Песимистичен
сценарий
на мултипликатор
(брой население)

Реалистичен
сценарий
на мултипликатор
(брой население)

Структурна
промяна в
заетостта в добивната промишленост
(брой заети)

Алгоритъм на
изчисленията

(1)

(2) = (1)*%

(3) =
= (1)/(5)%

(4)

(5)

(6) =
= (4)*(2)*(3)

Благоевград

435

0%

0,15%

240 216

292 045

0

Кюстендил

3 055

50%

2,94%

58 094

103 764

854

Перник

1 434

50%

1,29%

74 332

110 626

479

Софийска

3 355

20%

1,59%

153 166

211 119

487

Общо

8 279

-

1,15%

525 808

717 554

1 820

* Допускането за процента на заетите в добива на въглища е направено на база на анализа на сектора

В обобщение, при Сценарий 1 се очаква следната структурна промяна в заетостта в сектори B и D:
n Благоевград – не се очаква структурна промяна
n Кюстендил – 2 201 ще останат заети, като ще бъдат освободени 854 работни
места
n Перник – 955 ще останат заети, като ще бъдат освободени 479 работни места
n С
 офийска област – 2 868 ще останат заети, като ще бъдат освободени 487
работни места
n О
 бщо за ЮЗР – 6 024 ще останат заети, като ще бъдат освободени 1 820
работни места
Сценарий 1 изисква решаването на социалния проблем с намирането на нови
работни места на 1 820 души.

Изводи за Сценарий 1:
n С
 ценарий 1 допуска продължаващо намаляване на броя на населението, влошаване на полово-възрастовата структура, натоварване на
социално-осигурителната система и повишаване броя на лицата в
надтрудоспособна възраст;
n Л
 ипсата на достатъчно Социално-икономически алтернативи няма
да осигури устойчив икономически растеж, който да задържи населението в региона и да преодолее емиграционните нагласи. Това означава, че значителен дял от тези новоосвободени работници от над
1 800 души и техните семейства ще емигрират към други части на
страната или чужбина;
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n Б
 изнесът дори в настоящата си структура ще разчита на все по-ограничени трудови ресурси и бизнес среда, доминирана от компании,
неприлагащи екологични политики и алтернативи;
n Д
 опълнителният социален стрес няма да води и до постигане на климатичните цели на ЕС 2030 и респективно, ще причини финансови
санкции;
n О
 бластите Кюстендил, Перник и Софийска ще затвърдят позициите
са най-депресивни в социалноикономическо отношение и няма да
могат да реализират устойчив преход към нисковъглеродна икономика

Препоръки
n Е
 динствената препоръка към този Сценарий е да се положат необходимите политически и Социално-икономически усилия Сценарий 1 за „запазване на статуквото“ или „да не се прави нищо“ да не
се реализира.

2. Сценарий 2 – Растеж, основан на вътрешните
възможности и предимства на региона
(ендогенен растеж)
Настоящият сценарий се основава на вътрешните възможности за развитие,
отчитайки комбинирания SWOT анализ за региона на Югозападна България,
а именно:
n Търсим нарастване на конкурентоспособността чрез инвестиции в НИРД,
обвързани технологично с местната икономика и ресурсната ефективност;
n Използваме наличната енергопреносна инфраструктура в услуга на ВЕИ за
повишаване техния дял за сметка на добива и изгарянето на въглища;
n Противопоставяме квалификация и преквалификация на работната сила
като основен инструмент за подобряване на доходите и ефективността на
труда срещу ниските доходи и трудовата заетост.
В допълнение сценарият отчита и необходимостта да се изпълнят целите за
декарбонизация и екологичните изисквания на ЕС, както и необходимостта
от поставяне на фокус за „зелено“ развитие на региона, основано на неговите
ресурси и потенциал.
Този сценарий предполага да не се запази настоящото положение и да се реализира икономическа и териториална трансформация, основана на вътрешните предимства и ресурси на региона. Тази трансформация трябва да преодолее икономиката, основана на добива и изгарянето на въглища. Сценарий
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2 също изхожда от факта, че към настоящия момент демографската обстановка продължава да се усложнява, като са силно застрашени пазарът на труда,
ефективността на труда спрямо неговата цена, което съдържа основен риск за
нарастването на доходите на населението и свързаните инвестиции. Този сценарий не предвижда значителни вътрешни и външни имиграционни процеси,
но има капацитета да преодолее емиграцията от региона.
Сценарий 2 изхожда отново от факта, че на този етап от развитието на България корпоративната структура се доминира от микро и малки фирми, тип
семеен бизнес, които са крайно уязвими към външни фактори и ползват ниско
до средно квалифицирана работна сила. Бъдещите работници, които ще бъдат
освободени от въгледобивната промишленост при ускорено преструктуриране
на региона, ще разполагат с реална икономическа и психосоциална мотивация
за преквалификация, промяна на трудовите нагласи и трайна заетост в други
икономически сектори.
Икономическият растеж, който би се реализирал при този сценарий ще бъде
от порядъка на 2% до 3,5% на годишна база, като ще има реалната възможност да се изравни с ръста на национално ниво, респективно да промени социалноикономическото състояние на региона, демографските тенденции и
инвестиционния климат. Този среден растеж може да се счита за съхранение
на регионалната структура, което се доближава до философията и целите за
справедлив преход към икономика, основана на чиста енергия при отчитане
на социалните фактори и благосъстоянието на населението и региона.
Сценарият за растеж, основан на вътрешните възможности и предимства на
региона се базира на съхранение структурата на заетостта на работната сила,
но при вътрешно преструктуриране към други икономически сектори, които
са по-ефективни и постигане на висок дял на ВЕИ в производството и потреблението на енергия.
Предвид гореспоменатото този сценарий се базира на хипотезата за повишена
вътрешна предприемаческа инициативност на местното население и местния
бизнес. Той не изключва изпълнението на мерките и дейностите от Сценарий
1, които включват проектите от Областните стратегии и Общинските планове
за развитие, финансирани чрез различни донорски програми.
Сценарий 2 предвижда следните мерки и дейности, вкл. примерни бизнеси по
приоритетни направления:
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Мерки

Приоритетно направление
Област

Първичен
сектор

Вторичен сектор

ИНОВАЦИИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

• Поетапно закрива- • Развитие на преране на добива на въ- ботвателната промишленост. Преференциглища в региона
• Поетапно преми- ално кредитиране за
наване към произ- МСП във Вторичния
водство на енергия сектор.
от ВЕИ

Примерни бизнеси:
• Развитие на земеПроизводство
на
делието и горското
компоненти за ВЕИ:
стопанство
панели за топла вода,
панели за ел. енергия,
Примерни бизнемикро-турбини за вяси:
тър, вода (открити и
Алтернативно зезакрити течения);
меделие: билки –
лавандула, женшен, Производство на урегоджи бери, шаф- ди и прибори, снабдени със соларни панели
ран и др.
– осветителни тела,
пътни знаци, табели,
сувенири, указателни табели, информационни табла и др.;

Третичен сектор

Четвъртичен
сектор

• Развитие на туризма • Развитие на научни
чрез устойчиво използ- изследвания и иноваване на природната ции в сферата на ВЕИ
среда и КИН в региона
Примерни бизнеси:
Примерни бизнеси: Клъстер между комАтракциони и увесе- пании за производлителни паркове, вкл. ство на ВЕИ и ВУЗ в
такива,
изградени региона – съвместни
върху рекултивирани лаборатории, изпиттерени и предлагащи вателни
центрове,
предимно културни опитни площадки и
и
природосъобразни др.
преживявания и др.

Екструзия на биопластични продукти
чрез използване на
отпадна
пластмаса и дървесина, вкл.
такава за горене
– екстериорни и интериорни профили с
различни приложения
в строителството и
дизайна и др.
ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА
И ДОХОДИТЕ
НА РАБОТНАТА СИЛА

• Преквалификация
на населението в активна икономическа
възраст, освободено
от производствата за
добив и изгаряне на
въглища в следните
направления:
ВЕИ,
земеделие, горско стопанство, преработвателна промишленост,
туризъм

• Предоставяне на облекчения за микро и
малки предприемачи,
напр. осигуряване на
безплатни офис пространства в обновен
сграден фонд на закрити производства,
данъчни облекчения
за срок от 2 до 5 години
и др. Преференциално
кредитиране.
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• Създаване на социални иновации, подкрепящи млади учени
и лица с магистърска
и по-висока степен
за съвместна работа с
компании, локализирани в региона
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Примерни бизнеси:
Изграждане на бизнес-инкубатори и бизнес-паркове за стартиращи предприятия
и др.
• Осигуряване на социални придобивки за
млади семейства, напр.
изплащане на допълнителна
еднократна
помощ при раждане
на дете в размер на минимум 10 000 лв. ангажимент за уседналост
за период от 5 години,
осигуряване на субсидии за извънкласни
занимания на децата в
предучилищна и училищна възраст и др.
• Ангажиране на местното население в политиките и дейностите на
местната администрация за развитие на населените места – чрез
редовни допитвания
(местни референдуми),
обществени обсъждания на инвестиционни
проекти от местен характер и др.
ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И
ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

• Рекултивиране на
терените след закриване на производствата за добив и
изгаряне на въглища, в т. ч. с участието на досегашните
им ползватели

• Създаване на партньорство между администрацията, научните
среди, бизнеса и неправителствения сектор за
оптимално използване
на поземления и сграден фонд на производ• Технологично обно- ствата за добив и изгавление на машинния ряне на въглища след
парк и прилаганите тяхното закриване.
технологии, водещи
до намаляване употребата на невъзобновимите първични суровини и нарастване
дела на рециклираните материали.
• Технологично обновление във всички
производства от вторичния сектор, водещи до намаляване на
употребата на първична и вторична енергия;

Развитие на лаборатории и изследователски центрове, насочени към подобряване
на енергийната ефективност на жилищни
и
административни
сгради, малки производства, оранжерийни
системи и др., водещи
до създаването на „пасивни“ сгради и малки
„енергийно пасивни“
производства и др.
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Следващата таблица дефинира връзката между приоритетните направления и
сравнителните предимства на региона, която е оценена както следва:
Приоритетно
направление

Сравнителни предимства

ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

С потенциал за по-нататъшно развитие на сектора на енергетиката:
• Поетапно закриване на добива на въглища в региона; Поетапно преминаване към
производство на енергия от ВЕИ;
С потенциал за развитие на алтернативни икономически дейности:
• Развитие на земеделието и горското стопанство; Развитие на преработвателната
промишленост. Преференциално кредитиране за МСП във Вторичния сектор;
• Развитие на научни изследвания и иновации в сферата на ВЕИ;
Необходими за поддържане и развитие на местната икономика:
• Развитие на туризма чрез устойчиво използване на природната среда и КИН в региона

ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА
И ДОХОДИТЕ НА
РАБОТНАТА СИЛА

С потенциал за по-нататъшно развитие на сектора на енергетиката:
• Преквалификация на населението в активна икономическа възраст, освободено от
производствата за добив и изгаряне на въглища в направлението ВЕИ
С потенциал за развитие на алтернативни икономически дейности:
• Преквалификация на населението в активна икономическа възраст, освободено от
производствата за добив и изгаряне на въглища в следните направления: земеделие, горско стопанство, преработвателна промишленост, туризъм;
• Предоставяне на облекчения за микро и малки предприемачи, напр. осигуряване
на безплатни офис пространства в обновен сграден фонд на закрити производства,
данъчни облекчения за срок от 2 до 5 години и др. Преференциално кредитиране;
• Осигуряване на социални придобивки за млади семейства, напр. изплащане на допълнителна еднократна помощ при раждане на дете в размер на минимум 10 000
лв. с ангажимент за уседналост за период от 5 години, осигуряване на субсидии за
извънкласни занимания на децата в предучилищна и училищна възраст и др.;
• Създаване на социални иновации, подкрепящи млади учени и лица с магистърска
и по-висока степен за съвместна работа с компании, локализирани в региона.
Необходими за поддържане и развитие на местната икономика:
• Ангажиране на местното население в политиките и дейностите на местната администрация за развитие на населените места – чрез редовни допитвания (местни
референдуми), обществени обсъждания на инвестиционни проекти от местен характер и др.

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ
И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

С потенциал за по-нататъшно развитие на сектора на енергетиката:
• Технологично обновление във всички производства от вторичния сектор, водещи
до намаляване на употребата на първична и вторична енергия;
• Технологично обновление на машинния парк и прилаганите технологии, водещи
до намаляване употребата на невъзобновимите първични суровини и нарастване
дела на рециклираните материали;
• Развитие на лаборатории и изследователски центрове, насочени към подобряване на енергийната ефективност на жилищни и административни сгради, малки
производства, оранжерийни системи и др., водещи до създаването на „пасивни“
сгради и малки „енергийно пасивни“ производства и др.
С потенциал за развитие на алтернативни икономически дейности:
• Рекултивиране на терените след закриване на производствата за добив и изгаряне
на въглища, в т.ч. с участието на досегашните им ползватели.
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Необходими за поддържане и развитие на местната икономика:
• Технологично обновление на машинния парк и прилаганите технологии, водещи
до намаляване употребата на невъзобновимите първични суровини и нарастване
дела на рециклираните материали;
• Създаване на партньорство между администрацията, научните среди, бизнеса и
неправителствения сектор за оптимално използване на поземления и сграден
фонд на производствата за добив и изгаряне на въглища след тяхното закриване;
•Развитие на лаборатории и изследователски центрове, насочени към подобряване на енергийната ефективност на жилищни и административни сгради, малки
производства, оранжерийни системи и др., водещи до създаването на „пасивни“
сгради и малки „енергийно пасивни“ производства и др.

Следващата таблица дефинира връзката между приоритетните направления и
конкурентните предимства на региона, която е оценена както следва:
Приоритетно
направление
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Конкурентни предимства на региона по „Диаманта на Портър“
Група „Фирмена стратегия и конкуренция“
• Благоприятното географско положение на региона94;
• Наличието в близост и бърз достъп до столицата
Група „Производствени фактори“
• Финансови ресурси;
• Физическа инфраструктура;
• Информационна инфраструктура;
• Природни ресурси;
• Научно-технологична инфраструктура
Група „Свързано и поддържащо производство“
• Мрежа/клъстери от способни, местно базирани доставчици;
• Инвестиции в производства/услуги, базирани на сравнителните предимства
Група „ Условия на търсене“
• Повишаване доходите и качеството на живот чрез усвояване на специфични продукти и нови пазарни ниши;
• Създаване на необичайно местно търсене в специализирани сегменти – напр. производство и оползотворяване на ел. енергия от ВЕИ в сектора на ИКТ, аутсорсинг
на ИКТ дейност на Транс-националните корпорации (ТНК) и др., алтернативно
земеделие и туризъм

ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА
И ДОХОДИТЕ НА
РАБОТНАТА СИЛА

Група „Фирмена стратегия и конкуренция“
• Наличието в близост и бърз достъп до столицата;
• Благоприятното географско положение на региона
Група „Производствени фактори“
• Административна инфраструктура;
• Човешки ресурси
Група „Свързано и поддържащо производство“
• Мрежа/клъстери от способни, местно базирани доставчици
Група „ Условия на търсене“
• Повишаване доходите и качеството на живот чрез усвояване на специфични продукти и нови пазарни ниши
_______________________________
94. Т
 екстът в зелено показва надграждането над Сценарий 1
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ
И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

Група „Фирмена стратегия и конкуренция“
• Благоприятното географско положение на региона
Група „Производствени фактори“
• Природни ресурси;
• Финансови ресурси;
• Информационна инфраструктура;
• Физическа инфраструктура
Група „Свързано и поддържащо производство“
• Инвестиции в производства/услуги, базирани на сравнителните предимства
Група „ Условия на търсене“
•С
 ъздаване на необичайно местно търсене в специализирани сегменти – напр.
производство и оползотворяване на ел.- енергия от ВЕИ в сектора на ИКТ, аутсорсинг на ИКТ дейност на ТНК и др., алтернативно земеделие и туризъм

Приоритетно
направление

Таблица 43
Разпределение на
индикативния финансовия
ресурс по източници –
Сценарий 2

Допуска се, че Сценарий 2 изисква два пъти по-голям финансов ресурс от Сценарий 1, защото първият сценарий основно се базира на предвижданията на
Областните стратегии и Общинските планове за развитие, които много слабо оценяват и засягат предприемаческите инициативи за бизнеса. Същевременно настоящият сценарий се фокусира върху създаването и развитието на
малки и средни предприятия, които да се възползват от вътрешните ресурси и
конкурентни предимства на региона.
Разпределението на индикативния финансовия ресурс по приоритетни направления и източници на финансиране е както следва:
Финансов ресурс (лева)

Мерки

Програми на
ЕС и други
донорски
програми

Национално
публично
финансиране

Частни инвес- Общо (лева)
тиции, в т.ч.
заеми

Иновации и конкурентноспособност

Поетапно закриване на добива на въглища в региона
Поетапно
преминаване
към производство на енергия от ВЕИ
Развитие на земеделието и
горското стопанство
Развитие на преработвателната
промишленост.
Преференциално кредитиране за МСП във Вторичния сектор.

900 000 000

200 000 000

Развитие на туризма чрез
устойчиво използване на
природната среда и КИН в
региона
Развитие на научни изследвания и иновации в
сферата на ВЕИ

160 Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България

1 400 000 000

2 500 000 000

ЧАСТ IV. Възможни сценарии за алтернативни икономически дейности

Повишаване на квалификацията и доходите на работната сила

Преквалификация на населението в активна икономическа възраст, освободено от производствата
за добив и изгаряне на въглища в следните направления: ВЕИ, земеделие,
горско стопанство, преработвателна промишленост, туризъм
Предоставяне на облекчения за предприемачи,
напр. осигуряване на безплатни офис пространства
в обновен сграден фонд на
закрити производства, данъчни облекчения за срок
от 2 до 5 години и др.
Осигуряване на социални
придобивки за млади семейства, напр. изплащане
на допълнителна еднократна помощ при раждане на
дете в размер на минимум
10 000 лв. с ангажимент
за уседналост за период
от 5 години, осигуряване
на субсидии за извънкласни занимания на децата в
предучилищна и училищна възраст и др.

300 000 000

50 000 000

150 000 000

500 000 000

Създаване на социални
иновации с подкрепящи
млади учени и лица с магистърска и по-висока степен за съвместна работа с
компании, локализирани
в региона
Ангажиране на местното
население в политиките
и дейностите на местната
администрация развитие
на населените места –
чрез редовни допитвания
(местни референдуми), обществени обсъждания на
инвестиционни проекти от
местен характер и др.
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Декарбонизация и опазване на околната среда

Рекултивиране на терените след закриване на производствата за добив и изгаряне на въглища, в т.ч. с
участието на досегашните
им ползватели
Технологично обновление
във всички производства
от вторичния сектор, водещи до намаляване на
употребата на първична и
вторична енергия
Технологично
обновление на машинния парк и
прилаганите технологии,
водещи до намаляване
употребата на невъзобновимите първични суровини и нарастване дела на
рециклираните материали
500 000 000

50 000 000

Общо: 1 700 000 0000

300 000 0000

Развитие на лаборатории
и изследователски центрове, насочени към подобряване на енергийната
ефективност на жилищни
и административни сгради, малки производства,
оранжерийни системи и
др., водещи до създаването на „пасивни“ сгради и
малки „енергийно пасивни“ производства и др.

450 000 000

1 000 000 000

Създаване на партньорство между администрацията, научните среди,
бизнеса и неправителствения сектор за оптимално
използване на поземления
и сграден фонд на производствата за добив и изгаряне на въглища след тяхното закриване
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Очакван социално-икономически ефект от Сценарий 2
На база на ефекта на мултипликатора, определен по области и ЮЗР е оценено,95 че заетите в Добивния (включително Въгледобивния) – сектор B и сектор
D – Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива са както следва:
n Благоевград – 435 д.
n Кюстендил – 3 055 д.
n Перник – 1 434 д.
n Софийска област – 3 355 д.
n Общо за ЮЗР – 8 279 д.
Таблица 44
Заети в добивната
промишленост и
мултипликатор –
Сценарий 2

Предвижда се ефектът от реализирането на Сценарий 2 да се отрази на всички области от ЮЗР. При така оценените параметри на икономически растеж,
може да се приеме, че този сценарий съответства на реалистичния вариант на
ефекта на мултипликатора, изчислен по следния начин:

Област

Заети в
сектори B
и D (брой)

Консервативно
допускане
за заетите
в сектори
B и D (%)*

Заети в
добивната
промишл.
(% от общия брой
на населението)

Песимистичен
сценарий
на мултипликатор
(брой население)

Реалистичен
сценарий
на мултипликатор
(брой население)

Структурна
промяна в
заетостта в
добивната
промишленост
(брой заети)

Алгоритъм на
изчисленията

(1)

(2) = (1)*%

(3) = (1)/
(4)%

(4)

(5) =
(4)*(2)*(3)

(6) = (4)*(2)*(3)

Благоевград

435

0%

0,15%

292 045

0

0

Кюстендил

3 055

50%

2,94%

103 764

1 525

854

Перник

1 434

50%

1,29%

110 626

714

479

Софийска

3 355

20%

1,59%

211 119

671

487

Общо

8 279

-

1,15%

717 554

2 910

1 820

В обобщение, при Сценарий 2 се очаква следната структурна промяна в заетостта в сектори B и D:
n Благоевград – няма структурна промяна
n Кюстендил – 1 530 ще останат заети, като ще бъдат освободени 1 525 работни места
n Перник – 720 ще останат заети, като ще бъдат освободени 714 работни места
n Софийска област – 2 684 ще останат заети, като ще бъдат освободени 671
работни места
n Общо за ЮЗР – 4 934 ще останат заети, като ще бъдат освободени 2 910 работни места
Сценарий 2 ще трансформира пазара на труда като осигури алтернативна
заетост на 2 910 души в сектори извън въгледобивната промишленост.
_______________________________
95. В
 ж. т. 7 от Раздел III
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Изводи за Сценарий 2:
n С
 ценарий 2 допуска овладяване на намаляването броя на населението,
запазване на полово-възрастовата структура, преодоляване на социално-осигурителната тежест в един по-справедлив вариант и запазване
броя на лицата в трудоспособна възраст;
n Създаването на нови социално-икономически алтернативи ще осигури
устойчив икономически растеж, който да задържи населението в региона и да преодолее емиграционните нагласи. Това означава, че значителен дял от тези новоосвободени работници от над 1 800 души ще имат
нова реализация на пазара на труда в региона;
n Б
 изнесът ще може да разчита на постоянни трудови ресурси и по-добра
бизнес среда, изпълнена от МСП, предлагащи нови продукти и прилагащи системи за опазване на околната среда;
n Социалните предизвикателства ще бъдат смекчени, а климатичните цели на ЕС 2030 ще бъдат удовлетворени в по-голямата си част и
рискът от финансови санкции ще бъде ограничен;
n Областите Кюстендил, Перник и Софийска ще се трансформират в социалноикономическо отношение и ще могат да стартират реализирането на устойчив преход към нисковъглеродна икономика;
n П
 редприемачеството в микро, малки и средни предприятия в алтернативни сектори ще бъде основният фактор за промяна на социалноикономическата структура на региона, което означава, че ще настъпи и
ново отношение към заетостта, квалификацията на кадрите и социалната зависимост;
n Голяма част от нововъзникващите бизнеси ще бъдат ориентирани към
прилагането на системи и решения, основани на ВЕИ, висока енергийна
ефективност, рециклируеми продукти и други, които имат пряко отношение към постигането на климатичните цели на ЕС;
n С
 ценарий 2 в значителна степен ще използва ефективно конкурентните
предимства на региона, което ще осигури устойчивост на инвестициите
и сигурност на доходите;
n Настоящият

сценарий пряко ще засегне трансфера на технологии иновации в МСП, както в организационен, така и в енергиен и социален план;
n В
 област Благоевград вече са налице благоприятни условия за стартиране на Сценарий 2, като най-близо до това състояние от останалите области е Софийска. Областите Перник и Кюстендил ще изискват
най-много време и ресурси.

Препоръки
Препоръки на национално ниво
n България да заяви своето участие възможно най-бързо към европейските процеси, формиращи целите, политиките и финансирането, отнасящи се до справедливия енергиен преход. Например, „Платформата за въглищните региони“ към Главна дирекция „Енергетика“ на
Европейската комисия;
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n Активно да подкрепи в Европейския парламент създаването на нов финансов инструмент за въглищните региони в следващия програмен период 2021-2027;
n Да поиска спешно преразглеждане на Европейските структурни и инвестиционни фондове с цел финансиране на енергийната трансформация и
справедливия преход, както и намирането на нови устойчиви икономически решения и предприемане на незабавни действия за разрешаване
на проблемите във въглищния сектор;
n Да се създаде Национален фонд за справедлив преход към нисковъглеродна икономика, който да се структурира в рамките на държавния бюджет и да има различни източници на захранване (например, всички въгледобивни предприятия, всички ТЕЦ, продажба на въглеродни емисии
и др.);
n Да се инициират законодателни промени, отнасящи се до създаването на
фонд за задължителна рекултивация на нарушените терени в резултат
от добива на въглища, вкл. ангажимент по намирането на инвеститор на
последваща употреба на терените;
n Да се създаде специализирана администрация, която да насърчава ефективния трансфер на технологии за производство на енергия от ВЕИ и
енергийно-ефективни мерки в бита и производството;
n В ОП „Развитие на човешките ресурси“ за следващия програмен период 2021-2027 г. да се предвидят мерки за преквалификация и социална
адаптация към нови икономически сектори на заетите, които ще бъдат
освободени от въгледобивната промишленост;
n Всички
стратегически документи, отнасящи се до регионалното развитие

да съдържат раздел, касаещ климатичните промени, ВЕИ и въглеродните емисии от гледна точка на социалноикономическата организация на
територията.
Препоръки на областно ниво
n Създаване на координационен съвет за справедлив преход под егидата на
областна администрация, който да оцени актуалното състояние на всички видове територии, засегнати от въгледобивна дейност.
Препоръки на общинско ниво
n Разработване на локализационно-инвестиционни анализи на общинско ниво, придружени с подробни устройствени планове, които да дават
ясна идентификация на възможностите за инвестиции;
n Разработване на детайлни анализи „разходи-ползи“ на всички инвестиционни намерения, които ще се реализират на общински терени или ще
ползват БФП за реализация на проекти за ВЕИ и технологична модернизация;
n Общинските планове за развитие за периода 2021-2027 г. да включват
задължителен раздел, касаещ климатичните промени, ВЕИ и въглеродните емисии на конкретната община от гледна точка на социалноикономическата организация на територията;
n Провеждане на публични, застъпнически информационни кампании, за
новите икономически възможности и промяната на ситуацията. Активно
въвличане на всички местни целеви групи, за да подкрепят прехода.
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3. Сценарий 3 – “Творческо надграждане”
с участието на външни инвеститори
Настоящият сценарий се основава на вътрешните възможности за развитие
и привличането на ключов/и стратегически инвеститор/и (виж препоръките
към сценарий 3), които да реализират ускорена трансформация на социално-икономическата система, като променят значително структурата на производството на брутната добавена стойност и заетостта. Ускореното развитие
допуска, че съществуващата публична инфраструктура, индустриални терени,
поземлени имоти, рекултивирани нарушени терени и др. ще получат ново
предназначение и това ще доведе до реализирането на хипотезата за „творческо надграждане“. Този сценарий е най-благоприятният за Югозападна България, тъй като надгражда всички допускания и силни страни на Сценарий 2,
но добавя компании, които могат да реализират преход в традиционно слаби
за България дейности – трансфер на технологии, развитие на корпоративна
наука и продуктови иновации, участващи в глобални търговски мрежи.
Сценарий 3 се базира на всички възможни комбинации на SWOT анализа за региона на Югозападна България (вж. Фигура 17 Комбиниран SWOT анализ). В
допълнение сценарият отчита и необходимостта да се постигнат изцяло целите
за декарбонизация и екологичните изисквания на ЕС.
Този сценарий предполага напълно да се промени настоящото положение и да
се реализира икономическа и териториална трансформация, основана на вътрешните предимства, човешкия потенциал и природните ресурси и дадености
на региона, която трансформираме в сценарий „творческо надграждане“. Тази
трансформация ще преодолее напълно икономиката, основана на добива и изгарянето на въглища. Сценарий 3 също изхожда от факта, че към настоящия
момент демографската обстановка продължава да се усложнява, като са силно
застрашени пазарът на труда, ефективността на труда спрямо неговата цена,
което съдържа основен риск за нарастването на доходите на населението и свързаните инвестиции. Този сценарий предвижда значителни вътрешни и външни
имиграционни процеси, като има капацитета да реализира положителен механичен прираст.
Сценарий 3 изхожда отново от факта, че на този етап от развитието на България корпоративната структура се доминира от микро и малки фирми, тип семеен бизнес, които са крайно уязвими към външни фактори и ползват ниско
до средно квалифицирана работна сила. Бъдещите работници, които ще бъдат
освободени от въгледобивната промишленост при ускорено преструктуриране
на региона, ще разполагат с реална икономическа и психосоциална мотивация
за преквалификация, промяна на трудовите нагласи и трайна заетост в други
икономически сектори. Този сценарий добавя и възможността за личностно и
професионално развитие в средни и големи компании с международни пазари
и утвърдени корпоративни практики.
Икономическият растеж, който би се реализирал при този сценарий ще бъде от
порядъка на над 3,5% на годишна база, като ще има реалната възможност да изпревари ръста на национално ниво, респективно да промени напълно социално-икономическото състояние на региона, демографските тенденции и инвестиционния климат. Според прогнозите от Конвергентната програма 2018-2021 г.96
_______________________________
96. h
 ttp://www.minfin.bg/bg/868
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темпът нарастване на реалния БВП се очаква да бъде в рамките на 3,7%-3,9%
на годишна база. Тъй като тази прогноза е на национално ниво и включва София-град, то постигане на растеж от над 3,5% за Югозападния регион без столицата ще бъде сериозно постижение. Този над среден до висок растеж може да се
счита за преструктуриращ регионалната икономика, което съответства на философията и целите за справедлив преход към икономика, основана на чиста енергия и декарбонизация при отчитане на социалните фактори и благосъстоянието
на населението и региона.
Сценарият за растеж, основан на вътрешните възможности и предимства на региона се базира на допълнително развитие на структурата на заетостта на работната сила и пълно вътрешно преструктуриране към други икономически сектори, които са по-ефективни и постигане на висок дял на ВЕИ в производството и
потреблението на енергия.
Предвид гореспоменатото този сценарий се базира на хипотезата за повишена
вътрешна предприемаческа инициативност на местното население и местния
бизнес, както и силно нарастване на преките чуждестранни инвестиции. Той
не изключва изпълнението на мерките и дейностите от Сценарии 1 и 2, които
включват проектите от Областните стратегии и Общинските планове за развитие, финансирани чрез различни донорски програми, местното предприемачество и местните клъстери от фирми.
Сценарий 3 предвижда мерки и дейности, вкл. примерни бизнеси по приоритетни направления, които допълват97 тези от Сценарий 2, както следва:
Мерки

Приоритетно направление
Област

Първичен сектор

Вторичен сектор

ИНОВАЦИИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

• Едновременно закриване на добива
на въглища в региона в краткосрочен
аспект и преминаване към производство
на енергия от ВЕИ

• Развитие на преработвателната промишленост. Преференциално
кредитиране за МСП
във Вторичния сектор.

Третичен сектор

• Разработване и изпълнение на търговска
стратегия за управление на търговията в
интерес на местните
производители с фоПримерни бизнеси: кус върху стимулиране
• Ускорено премина- Производство на 3D на износа за сметка на
ване към производ- принтери и софтуер вноса
• Увеличаване на прество на енергия от за тях;
Производство, свърза- ките чуждестранни инВЕИ
• Развитие на земе- но с устойчивата мо- вестиции от страна на
делието и горското билност – сглобяване т р а н с н а ц и о н а л н и т е
на електро коли, части корпорации
стопанство
за тях, електро скуПримерни бизнетери, електро-велоси:
сипеди, електроциклеРазвиване на инти, дронове, софтуер
тензивно биоземеза всички тези продукделие и биоживотти;
новъдство;

Четвъртичен сектор

• Стимулиране на определени
икономически дейности чрез
т.нар.
индустриална
стратегия98
• Развитие на научни
изследвания и иновации в сферата на ВЕИ
Примерни бизнеси:
Локализиране на дата
центрове за копаене
на криптовалути с
енергия произведена
от ВЕИ;

_______________________________
97. Д
 опълващите мерки и дейности са с червен текст.
98. http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republikabalgariya-2014-2020-g-1470-287.html
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Алтернативно земеделие: билки –
лавандула, женшен,
годжи бери, шафран
и др.

• Производство на
техника за обезвреждане, оползотворяване и рециклиране на
отпадъци – рециклиране на автомобилни
гуми, роботи за сметосъбиране, роботи
за пробовземане, за
събиране на отпадъци от водни площи,
планински
терени,
работа на сметища,
разделно събиране на
отпадъци и други;
• Възстановяване на
нарушени терени и
борба с негативни
почвено-климатични процеси – ерозия,
дефлация, осоляване,
оподзоляване и др.
Производство
на
компоненти за ВЕИ:
панели за топла
вода, панели за ел.
енергия, микро-турбини за вятър, вода
(открити и закрити
течения);

• Безплатно предоставяне срещу социално-икономически ангажименти на терени
за индустриална реконверсия и употреба с
ново предназначение,
преминали през възстановяване след въгледобив или друга сходна
дейност
• Развитие на туризма
чрез устойчиво използване на природната среда и КИН в региона
Примерни бизнеси:
Атракциони и увеселителни паркове, вкл.
такива,
изградени
върху рекултивирани
терени и предлагащи
предимно културни и
природосъобразни преживявания и др.

• Производство на
уреди и прибори,
снабдени със соларни
панели – осветителни тела, пътни знаци, табели, сувенири,
указателни
табели, информационни
табла и др.;
• Екструзия на биопластични продукти
чрез използване на
отпадна пластмаса и дървесина, вкл.
такава за горене
– екстериорни и интериорни профили с
различни приложения в строителството и дизайна и др.
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Клъстер между компании за производство на ВЕИ и ВУЗ в
региона – съвместни
лаборатории, изпитвателни
центрове,
опитни площадки и
др.

ЧАСТ IV. Възможни сценарии за алтернативни икономически дейности

ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА
И ДОХОДИТЕ
НА РАБОТНАТА СИЛА

• Разглеждане на човешкия ресурс като
фактор на производството с високо специализирани работни
умения, свързани с
високо-интелектуален
труд и креативност –
задължително необходими преди внедряването на нови продукти
или услуги
• Предоставяне на данъчни облекчения на
средни и големи инвеститори за привличане и обучение на
висококвалифициран
персонал
• Предоставяне на базови услуги на населението като възможности за дом, транспорт,
здравеопазване,
сигурност и защита, в
т.ч. осигуряване на
социални придобивки
за млади семейства
(напр. изплащане на
допълнителна еднократна помощ при
раждане на дете в размер на минимум 10
000 лв. с ангажимент
за уседналост за период от 5 г., осигуряване
на субсидии за извънкласни занимания на
децата в предучилищна и училищна възраст
и др.)

• Поставяне на изисквания за развитие на
корпоративен тип наука, обвързана с изследвания, развойна дейност и производство в
региона
• Създаване на социални иновации, подкрепящи млади учени
и лица с магистърска
и по-висока степен
за съвместна работа с
компании, локализирани в региона

• Насърчаване на гъвкав пазар на труда чрез
процес на дерегулация
и преминаване от режим на благосъстояние към режим, при
който
безработното
населението трябва да
работи, за да получава
социални помощи
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• Засилване ролята на
гражданското общество
като посредник между
държавата и местното
население и регулатор
на бизнес средата
• Преквалификация на
населението в активна
икономическа възраст,
освободено от производствата за добив и
изгаряне на въглища в
следните направления:
ВЕИ, земеделие, горско
стопанство, преработвателна промишленост,
туризъм
• Предоставяне на облекчения за предприемачи в микро и малки
предприятия,
напр.
осигуряване на безплатни офис пространства в обновен сграден
фонд на закрити производства, данъчни облекчения за срок от 2
до 5 години и др. Преференциално кредитиране.
• Ангажиране на местното население в политиките и дейностите на
местната администрация за развитие на населените места – чрез
редовни
допитвания
(местни референдуми),
обществени обсъждания на инвестиционни
проекти от местен характер и др.
Примерни бизнеси:
Изграждане на бизнес
инкубатори и бизнес
паркове за стартиращи предприятия и др.
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ЧАСТ IV. Възможни сценарии за алтернативни икономически дейности

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И
ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

• Рекултивиране на
терените след закриване на производствата за добив и
изгаряне на въглища, в т.ч. с участието на досегашните
им ползватели

• Технологично обновление във всички
производства от вторичния сектор, водещи до намаляване на
употребата на първична и вторична енергия;
• Технологично обновление на машинния
парк и прилаганите
технологии, водещи
до намаляване употребата на невъзобновимите първични суровини и нарастване
дела на рециклираните материали.

• Създаване на партньорство между администрацията, научните
среди, бизнеса и неправителствения сектор за
оптимално използване
на поземления и сграден фонд на производствата за добив и изгаряне на въглища след
тяхното закриване.

• Развитие на кръгова
икономика, вкл. чрез
приоритетно внедряване на еко и ресурсни
иновации
• Развитие на лаборатории и изследователски центрове, насочени към подобряване
на енергийната ефективност на жилищни
и
административни
сгради, малки производства, оранжерийни
системи и др., водещи
до създаването на „пасивни“ сгради и малки
„енергийно пасивни“
производства и др.
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Следващата таблица дефинира връзката между приоритетните направления и
сравнителните предимства на региона, която е оценена както следва:
Приоритетно
направление
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Сравнителни предимства
С потенциал за по-нататъшно развитие на сектора на енергетиката:
•Е
 дновременно закриване на добива на въглища в региона в краткосрочен аспект и
преминаване към производство на енергия от ВЕИ;
• Ускорено преминаване към производство на енергия от ВЕИ
С потенциал за развитие на алтернативни икономически дейности:
•Р
 азработване и изпълнение на търговска стратегия за управление на търговията в
интерес на местните производители с фокус върху стимулиране на износа за сметка на вноса;
•У
 величаване на преките чуждестранни инвестиции от страна на транснационалните корпорации;
•С
 тимулиране на определени икономически дейности чрез т.нар. индустриална
стратегия;
•Б
 езплатно предоставяне срещу социално-икономически ангажименти на терени
за индустриална реконверсия и употреба с ново предназначение, преминали през
възстановяване след въгледобив или друга сходна дейност;
• Развитие на земеделието и горското стопанство;
• Развитие на преработвателната промишленост;
• Преференциално кредитиране за МСП във Вторичния сектор;
• Развитие на научни изследвания и иновации в сферата на ВЕИ
Необходими за поддържане и развитие на местната икономика:
•Р
 азвитие на туризма чрез устойчиво използване на природната среда и КИН в региона

ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА
И ДОХОДИТЕ НА
РАБОТНАТА СИЛА

С потенциал за по-нататъшно развитие на сектора на енергетиката:
•П
 реквалификация на населението в активна икономическа възраст, освободено от
производствата за добив и изгаряне на въглища в направлението ВЕИ
С потенциал за развитие на алтернативни икономически дейности:
•Р
 азглеждане на човешкия ресурс като фактор на производството с високо специализирани работни умения, свързани с високо-интелектуален труд и креативност –
задължително необходими преди внедряването на нови продукти или услуги;
•П
 редоставяне на данъчни облекчения на средни и големи инвеститори за привличане и обучение на висококвалифициран персонал;
•П
 редоставяне на базови услуги на населението като възможности за дом, транспорт, здравеопазване, сигурност и защита;
•Н
 асърчаване на гъвкав пазар на труда чрез процес на дерегулация и преминаване от режим на благосъстояние към режим, при който безработното населението
трябва да работи, за да получава социални помощи;
•З
 асилване ролята на гражданското общество като посредник между държавата и
местното население и регулатор на бизнес средата;
•П
 оставяне на изисквания за развитие на корпоративен тип наука, обвързана с изследвания, развойна дейност и производство в региона;
•П
 реквалификация на населението в активна икономическа възраст, освободено от
производствата за добив и изгаряне на въглища в следните направления: земеделие, горско стопанство, преработвателна промишленост, туризъм;
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• Предоставяне на облекчения за микро и малки предприемачи, напр. осигуряване
на безплатни офис пространства в обновен сграден фонд на закрити производства,
данъчни облекчения за срок от 2 до 5 години и др. Преференциално кредитиране;
• Осигуряване на социални придобивки за млади семейства, напр. изплащане на
допълнителна еднократна помощ при раждане на дете в размер на минимум 10
000 лв. с ангажимент за уседналост за период от 5 години, осигуряване на субсидии за извънкласни занимания на децата в предучилищна и училищна възраст и
др.;
• Създаване на социални иновации с подкрепящи млади учени и лица с магистърска и по-висока степен за съвместна работа с компании, локализирани в региона.
Необходими за поддържане и развитие на местната икономика:
Ангажиране на местното население в политиките и дейностите на местната администрация за развитие на населените места – чрез редовни допитвания (местни
референдуми), обществени обсъждания на инвестиционни проекти от местен характер и др.
ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ
И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

С потенциал за по-нататъшно развитие на сектора на енергетиката:
• Технологично обновление във всички производства от вторичния сектор, водещи
до намаляване на употребата на първична и вторична енергия;
• Технологично обновление на машинния парк и прилаганите технологии, водещи
до намаляване употребата на невъзобновимите първични суровини и нарастване
дела на рециклираните материали;
• Развитие на лаборатории и изследователски центрове, насочени към подобряване на енергийната ефективност на жилищни и административни сгради, малки
производства, оранжерийни системи и др., водещи до създаването на „пасивни“
сгради и малки „енергийно пасивни“ производства и др.
С потенциал за развитие на алтернативни икономически дейности:
• Развитие на кръгова икономика, вкл. чрез приоритетно внедряване на еко и ресурсни иновации;
• Рекултивиране на терените след закриване на производствата за добив и изгаряне
на въглища, в т.ч. с участието на досегашните им ползватели.
Необходими за поддържане и развитие на местната икономика:
• Технологично обновление на машинния парк и прилаганите технологии, водещи
до намаляване употребата на невъзобновимите първични суровини и нарастване
дела на рециклираните материали;
• Създаване на партньорство между администрацията, научните среди, бизнеса и
неправителствения сектор за оптимално използване на поземления и сграден
фонд на производствата за добив и изгаряне на въглища след тяхното закриване;
• Развитие на лаборатории и изследователски центрове, насочени към подобряване на енергийната ефективност на жилищни и административни сгради, малки
производства, оранжерийни системи и др., водещи до създаването на „пасивни“
сгради и малки „енергийно пасивни“ производства и др.
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Следващата таблица дефинира връзката между приоритетните направления
и конкурентните предимства на региона, която е оценена както следва:
Приоритетно
направление
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Конкурентни предимства на региона по „Диаманта на Портър“
Група „Фирмена стратегия и конкуренция“
• Благоприятното географско положение на региона99;
• Наличието в близост и бърз достъп до столицата
Група „Производствени фактори“
• Административна инфраструктура100;
• Научна и технологична инфраструктура;
• Финансови ресурси;
• Физическа инфраструктура;
• Информационна инфраструктура;
• Природни ресурси;
• Научно-технологична инфраструктура
Група „Свързано и поддържащо производство“
• Развитие на конкурентно свързани индустрии, основани на технологичната и секторна специализация на региона;
• Мрежа/клъстери от способни, местно базирани доставчици;
• Инвестиции в производства/услуги, базирани на сравнителните предимства
Група „ Условия на търсене“
• Обезпечаване нуждите от стоки и услуги, които ще подкрепят новосъздадените
основни и поддържащи производства/услуги;
• Повишаване доходите и качеството на живот чрез усвояване на специфични продукти и нови пазарни ниши;
• Създаване на необичайно местно търсене в специализирани сегменти – напр.
производство и оползотворяване на ел. енергия от ВЕИ в сектора на ИКТ, аутсорсинг на ИКТ дейност на ТНК и др., алтернативно земеделие и туризъм

ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА
И ДОХОДИТЕ НА
РАБОТНАТА СИЛА

Група „Фирмена стратегия и конкуренция“
• Наличието в близост и бърз достъп до столицата;
• Благоприятното географско положение на региона
Група „Производствени фактори“
• Научна и технологична инфраструктура;
• Административна инфраструктура;
• Човешки ресурси
Група „Свързано и поддържащо производство“
• Развитие на конкурентно свързани индустрии, основани на технологичната и секторна специализация на региона;
• Мрежа/клъстери от способни, местно базирани доставчици
Група „ Условия на търсене“
• Създаване на необичайно местно търсене в специализирани сегменти – напр.
производство и оползотворяване на ел. енергия от ВЕИ в сектора на ИКТ, аутсорсинг на ИКТ дейност на ТНК и др., алтернативно земеделие и туризъм
• Повишаване доходите и качеството на живот чрез усвояване на специфични продукти и нови пазарни ниши
_______________________________
99. Т
 екстът в зелено показва надграждането над Сценарий 1
100. Текстът в червено показва надграждането на Сценарий 2
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ
И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

Група „Фирмена стратегия и конкуренция“
• Наличието в близост и бърз достъп до столицата;
• Благоприятното географско положение на региона
Група „Производствени фактори“
• Научна и технологична инфраструктура;
• Природни ресурси;
• Финансови ресурси;
• Информационна инфраструктура;
• Физическа инфраструктура
Група „Свързано и поддържащо производство“
• Развитие на конкурентно свързани индустрии, основани на технологичната и секторна специализация на региона;
• Инвестиции в производства/услуги, базирани на сравнителните предимства
Група „ Условия на търсене“
• Обезпечаване нуждите от стоки и услуги, които ще подкрепят новосъздадените
основни и поддържащи производства/услуги;
• Създаване на необичайно местно търсене в специализирани сегменти – напр.
производство и оползотворяване на ел. енергия от ВЕИ в сектора на ИКТ, аутсорсинг на ИКТ дейност на ТНК и др., алтернативно земеделие и туризъм

Допуска се, че Сценарий 3 изисква два пъти по-голям финансов ресурс от Сценарий 2, защото третият сценарий се базира на предвижданията на първия,
който включва Областните стратегии и Общинските планове за развитие, на
втория, който засяга предприемаческите инициативи на бизнеса и в допълнение, включва външните големи инвеститори. Локализирането на големи
компании от сектори на високи технологии и с висока добавена стойност изисква създаването на нова публична инфраструктура101, която до този момент не
съществува или е в зачатъчен стадий на развитие. На база на това допускане
се очаква необходимите инвестиции да са двойно по-големи от Сценарий 2, но
ще се реализира изпреварващ икономически растеж.
Разпределението на индикативния финансовия ресурс по приоритетни направления и източници на финансиране е както следва:

_______________________________
101. Нпр. Интермодални транспортни терминали, интернет,
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Приоритетно
направление

Таблица 45
Разпределение на индикативния финансовия ресурс по източници – Сценарий 3

Финансов ресурс (лева)
Мерки

Програми на
ЕС и други
донорски
програми

Национално
публично
финансиране

Частни инвестиции, в т.ч.
заеми

Общо (лева)

Едновременно закриване на
добива на въглища в региона
в краткосрочен аспект и преминаване към производство
на енергия от ВЕИ
Ускорено преминаване към
производство на енергия от
ВЕИ

Иновации и конкурентоспособност

Развитие на земеделието и
горското стопанство
Развитие на преработвателната промишленост. Преференциално кредитиране за
МСП във Вторичния сектор
Разработване и изпълнение
на търговска стратегия за
управление на търговията в
интерес на местните производители с фокус върху стимулиране на износа за сметка
на вноса

900 000 000

200 000 000

Увеличаване на преките чуждестранни инвестиции от
страна на транснационалните корпорации
Безплатно предоставяне срещу социално-икономически
ангажименти на терени за
индустриална реконверсия и
употреба с ново предназначение, преминали през възстановяване след въгледобив
или друга сходна дейност
Развитие на туризма чрез
устойчиво използване на
природната среда и КИН в
региона
Развитие на научни изследвания и иновации в сферата на
ВЕИ
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Стимулиране на определени
икономически дейности чрез
т.нар. индустриална стратегия

Повишаване на квалификацията и доходите на работната сила

Разглеждане на човешкия
ресурс като фактор на производството с високо специализирани работни умения,
свързани с високо-интелектуален труд и креативност –
задължително необходими
преди внедряването на нови
продукти или услуги
Предоставяне на данъчни облекчения на средни и големи
инвеститори в целевата територия за привличане и обучение на висококвалифициран
персонал
Предоставяне на базови услуги на населението като възможности за дом, транспорт,
здравеопазване, сигурност и
защита, в т.ч. осигуряване на
социални придобивки за млади семейства (напр. изплащане на допълнителна еднократна помощ при раждане на
дете в размер на минимум 10
000 лв. с ангажимент за уседналост за период от 5 години, осигуряване на субсидии
за извънкласни занимания
на децата в предучилищна и
училищна възраст и др.)

500 000 000

50 000 000

450 000 000

1 000 000 000

Насърчаване на гъвкав пазар на труда чрез процес на
дерегулация и преминаване
от режим на благосъстояние
към режим, при който безработното населението трябва
да работи, за да получава социални помощи
Преквалификация на населението в активна икономическа възраст, освободено от
производствата за добив и изгаряне на въглища в следните
направления: ВЕИ, земеделие, горско стопанство, преработвателна промишленост,
туризъм
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Предоставяне на облекчения
за предприемачи в микро и
малки предприятия, напр.
осигуряване на безплатни
офис пространства в обновен
сграден фонд на закрити производства, данъчни облекчения за срок от 2 до 5 години и
др. Преференциално кредитиране.
Поставяне на изисквания за
развитие на корпоративен тип
наука, обвързана с изследвания, развойна дейност и производство в региона
Засилване ролята на гражданското общество като посредник между държавата и местното население и регулатор на
бизнес средата

Декарбонизация и опазване на околната среда

Развитие на кръгова икономика, вкл. чрез приоритетно
внедряване на еко и ресурсни
иновации
Рекултивиране на терените
след закриване на производствата за добив и изгаряне на
въглища, в т.ч. с участието на
досегашните им ползватели
Технологично
обновление
във всички производства от
вторичния сектор, водещи до
намаляване на употребата на
първична и вторична енергия;
Технологично обновление на
машинния парк и прилаганите технологии, водещи до
намаляване употребата на невъзобновимите първични суровини и нарастване дела на
рециклираните материали

300 000 000

50 000 000

Развитие на кръгова икономика, вкл. чрез приоритетно
внедряване на еко и ресурсни
иновации
Развитие на лаборатории и
изследователски
центрове,
насочени към подобряване на
енергийната ефективност на
жилищни и административни сгради, малки производства, оранжерийни системи и
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др., водещи до създаването
на „пасивни“ сгради и малки
„енергийно пасивни“ производства и др.
Създаване на партньорство
между
администрацията,
научните среди, бизнеса и
неправителствения
сектор
за оптимално използване на
поземления и сграден фонд
на производствата за добив
и изгаряне на въглища след
тяхното закриване
Общо 1 700 000 0000

300 000 000

6 000 000 000 8 000 000 000

Очакван социално-икономически ефект от Сценарий 3
На база на ефекта на мултипликатора, определен по области и ЮЗР е оценено102,
че заетите в Добивния (включително Въгледобивния) – сектор B и сектор D –
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива са както следва:
n Благоевград – 435 д.
n Кюстендил – 3 055 д.
n П
 ерник – 1 434 д.
n Софийска област – 3 355 д.
n Общо за ЮЗР – 8 279 д.
Предвижда се ефектът от реализирането на Сценарий 3 да се отрази на всички области от ЮЗР. При така оценените параметри на икономически растеж,
може да се приеме, че този сценарий съответства на оптимистичния вариант
на ефекта на мултипликатора, изчислен по следния начин:
Таблица 46
Заети в добивната промишленост и мултипликатор – Сценарий 3

Област

Заети в
сектори B
и D (брой)

Консервативно
допускане
за заетите
в сектори
B и D (%)*

Заети в
добивната
промишл.
(% от общия брой
на населението)

Песимистичен
сценарий
на мултипликатор
(брой население)

Реалистичен
сценарий
на мултипликатор
(брой население)

Структурна
промяна в
заетостта в
добивната
промишленост (брой
заети)

Алгоритъм на
изчисленията

(1)

(2) = (1)*%

(3) =
(1)/(4)%

(4)

(5) =
(4)*(2)*(3)

(6) =
(4)*(2)*(3)

Благоевград

435

0%

0,15%

437 063

292 045

0

Кюстендил

3 055

50%

2,94%

158 306

103 764

2 327

Перник

1 434

50%

1,29%

166 602

110 626

1 074

Софийска

3 355

20%

1,59%

317 942

211 119

1 011

Общо

8 279

-

1,15%

1 079 913

717 554

4 412

_______________________________
102. Вж. т. 7 от Раздел III
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В обобщение, при Сценарий 3 се очаква следната структурна промяна в заетостта в сектори B и D:
n Благоевград – не се очаква структурна промяна
n Кюстендил – 728 ще останат заети, като ще бъдат освободени 2 327 работни
места
n Перник – 360 ще останат заети, като ще бъдат освободени 1 074 работни
места
n Софийска – 2 344 ще останат заети, като ще бъдат освободени 1 011 работни
места
n Общо за ЮЗР – 3 432 ще останат заети, като ще бъдат освободени 4 412 работни места
Сценарий 3 ще трансформира напълно пазара на труда като осигури алтернативна заетост на 4 412 души в сектори с висока добавена стойност извън въгледобивната промишленост и свързаните с нея индустрии.

Изводи за Сценарий 3:
n С
 ценарий 3 допуска нарастване броя на населението на база механичен прираст, подобряване на полово-възрастовата структура, преодоляване на социално-осигурителната тежест в справедлив вариант
и нарастване броя на лицата в трудоспособна възраст;
n С
 ъздаването на нови социално-икономически алтернативи ще осигури устойчив икономически растеж, който ще увеличи населението в
региона и ще допринесе за имиграционни нагласи. Това означава, че
всички новоосвободени работници от над 4 400 души ще имат нова
реализация на пазара на труда в региона, като значителна част от тях
– в международни компании;
n Б
 изнесът ще може да разчита на нарастващи трудови ресурси и благоприятна бизнес-среда, изпълнена от МСП, както и големи компании, предлагащи нови продукти, нови високо-технологични производства и прилагащи системи за опазване на околната среда;
n С
 оциалните предизвикателства ще бъдат преодолени, а климатичните цели на ЕС 2030 ще бъдат напълно удовлетворени, като рискът
от финансови санкции ще бъде премахнат;
n О
 бластите Кюстендил, Перник и Софийска ще се трансформират в социално-икономическо отношение и ще могат да стартират реализирането на устойчив преход към нисковъглеродна икономика. Област
Благоевград ще може да реализира изпреварващо развитие спрямо
средните темпове за страната. Град Благоевград ще затвърди позицията си на регионален икономически център в ЮЗР;
n П
 редприемачеството в микро, малки и средни предприятия в алтернативни сектори, както и големите инвеститори в сектори с високи технологии и висока добавена стойност ще бъдат в основата на
промяната на социално-икономическата структура на региона. Ще
настъпи напълно нов тип заетост, при която доходите ще зависят основно от квалификацията на кадрите, а социалната зависимост ще
бъде преодоляна;
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n Г
 оляма част от нововъзникващите бизнеси ще бъдат ориентирани
към прилагането на системи и решения, основани на НИРД, нови
технологии, ВЕИ, висока енергийна ефективност, рециклируеми
продукти и други, които имат пряко отношение към постигането на
климатичните цели на ЕС;
n С
 ценарий 3 в пълна степен ще използва ефективно конкурентните
предимства на региона, дефинирани в Диаманта на Портър, което
ще осигури устойчивост на инвестициите и сигурност на доходите в
дългосрочен план;
n Н
 астоящият сценарий пряко ще засегне трансфера на технологии и
иновации в МСП и големи компании, както в организационен, така
и в енергиен и социален план и ще създаде мрежи от клъстери и корпоративен тип наука с пряко приложение в бизнеса.

Препоръки
Препоръки на национално ниво103
n Д
 а се инициират законодателни промени, които се отнасят до определянето и привличането на стратегически инвеститори, които да
развиват приоритетно дейности върху терени, преминали възстановяване и рекултивация след въгледобив;
n Д
 а се създаде пакет от мерки за данъчни облекчения и друг вид преференции (напр. привличане на високо-квалифицирана работна
сила, допълнителна квалификация на персонала и др.) с териториален фокус общини, на чиято територия е развивана въгледобивна
промишленост или свързани с нея индустрии;
 ългария да заяви своето участие възможно най-бързо към европейn Б
ските процеси, формиращи целите, политиките и финансирането
отнасящи се до справедливия енергиен преход. Например, „Платформата за въглищните региони“ към Главна дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия;
n А
 ктивно да подкрепи в Европейския парламент създаването на нов
финансов инструмент за въглищните региони в следващия програмен период 2021-2027;
n Д
 а поиска спешно преразглеждане на Европейските структурни и
инвестиционни фондове с цел финансиране на енергийната трансформация и справедливия преход, както и намирането на нови
устойчиви икономически решения и предприемане на незабавни
действия за разрешаване на проблемите във въглищния сектор;
n Д
 а е създаде Национален фонд за справедлив преход към нисковъглеродна икономика, който да се структурира в рамките на държавния бюджет и да има различни източници на захранване (например, всички въгледобивни предприятия, всички ТЕЦ, продажба на
въглеродни емисии и др.);
_______________________________
103. Текстовете в червено показват надграждането над Сценарий 2
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n Д
 а се инициират законодателни промени, отнасящи се до създаването на фонд за задължителна рекултивация на нарушените терени
в резултат от добива на въглища, вкл. ангажимент по намирането
на инвеститор на последваща употреба на терените;
n Да се създаде специализирана администрация, която да насърчава
ефективния трансфер на технологии за производство на енергия
от ВЕИ и енергийно-ефективни мерки в бита и производството;
n В ОП „Развитие на човешките ресурси“ за следващия програмен
период 2021-2027 г. да се предвидят мерки за преквалификация и
социална адаптация към нови икономически сектори на заетите,
които ще бъдат освободени от въгледобивната промишленост;
n Всички стратегически документи, отнасящи се до регионалното развитие да съдържат раздел, касаещ климатичните промени, ВЕИ и
въглеродните емисии от гледна точка на социално-икономическата
организация на територията.
Препоръки на областно ниво
n Оправомощаване на областните администрации чрез законодателни промени във връзка с процеса на локализация на ключови инвеститори и осъществяване на подкрепа по време на инвестиционния процес;
 ъздаване на координационен съвет под егидата на областна адмиn С
нистрация, който да оцени актуалното състояние на всички видове
територии, засегнати от въгледобивна дейност.
Препоръки на общинско ниво
n Разработване на локализационно-инвестиционни анализи на общинско ниво, придружени с подробни устройствени планове, които да дават ясна идентификация на възможностите за инвестиции;
n Р
 азработване на детайлни анализи „разходи-ползи“ на всички инвестиционни намерения, които ще се реализират на общински терени или ще ползват БФП за реализация на проекти за ВЕИ и технологична модернизация;
n Общинските планове за развитие за периода 2021-2027 г. да включват задължителен раздел, касаещ климатичните промени, ВЕИ и
въглеродните емисии на конкретната община от гледна точка на
социалноикономическата организация на територията;
n Провеждане на публични, застъпнически информационни кампании, за новите икономически възможности и промяната на ситуацията. Активно въвличане на всички местн целеви групи, за да
подкрепят прехода.
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Преходът към нисковъглеродна икономика в Европа
вече не е просто една възможност. Той се случва на
практика и процесите на трансформация в енергийния сектор протичат вече повече от десетилетие. Обществото може да избира дали да остане пасивно и да
се съпротивлява на прехода или да бъде активно и да
провежда политики, за да промени посоките на икономическото развитие в страната.

Прилагането
на Парижкото
споразумение относно
изменението на климата
може да създаде

ДВА милиона
допълнителни работни
места в Европа

Работниците в енергийната и въгледобивната индустрия и техните профсъюзи
са изправени пред сериозно предизвикателство. От една страна, те ще трябва
да поемат голяма част от тежестта на прехода към устойчива икономика. Значителен брой от работните места ще бъдат трансформирани – процес, който
вече се случва заради модернизацията и надграждането на текущите индустриални технологии. От друга страна, синдикатите като движеща сила на обществената промяна най-добре разбират потенциала и ползите от колективни
действия. Ако те не използват своето влияние в секторите с високи въглеродни
емисии, за да ускорят и подпомогнат успешно процесите на модернизация и
надграждане по време на прехода към нисковъглеродна икономика, то съществува риск много работни места в краткосрочен план да бъдат закрити. Вече сме
изправени пред този процес в Югозападна България.
Концепцията за „справедлив преход“ дава възможност за преминаване към
нисковъглеродна икономика по един отговорен и справедлив начин чрез грижа за хората, които губят своя доход, особено работниците в енергийната и
въгледобивната индустрия. Тежестта на прехода трябва да бъде разпределена
между и в рамките на засегнатите страни, а водещи принципи трябва да бъдат
отговорността и възможностите. Само по този начин може да се постигне преход към устойчива икономика, който да бъде справедлив едновременно към
хората и околната среда.
Политиките и мерките за декарбонизация на практика могат да се превърнат в двигател за устойчив икономически растеж и социален напредък. Това
може да стане и с активното участие на служителите и работниците, които са
най-пряко засегнати. Съществуват различни алтернативи, засегнати в проучването за реализиране на справедлив преход в Югозападна България. То очертава възможните сценарии за устойчиво развитие отвъд запазването на текущото състояние (т.е. отвъд липсата на конкретни действия за промяна).
Първият сценарий на запазване на статуквото е крайно недостатъчен
за реализиране на промени в социално-икономическото състояние на региона, демографските тенденции и инвестиционния климат. Може да се счита,
че той ще доведе до непланирано закриване на енергийната и въгледобивна
индустрия в сегашния й вид, което не отговаря на целите на справедливия преход към икономика, основана на чиста енергия. Такова развитие на ситуацията
не се препоръчва.
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Вторият сценарий, основан на вътрешните възможности и предимства на региона предвижда икономическа и териториална трансформация.
Тази трансформация трябва да преодолее добива и изгарянето на въглища, но
при съхраняване на регионалната икономика. Това се доближава до целите на
справедливия преход.
Третият сценарий на „творческо надграждане“ с участието на външни инвеститори е най-благоприятен за региона на Югозападна България.
Сценарият предвижда пълна икономическа и териториална трансформация,
преодоляване на негативните демографски тенденции и създаване на благоприятен инвестиционен климат – фактори, които могат да доведат до реализирането на справедлив преход.
Независимо кой път ще бъде избран, той ще бъде дълъг и ще изисква усилията
не само на пряко заетите в сектора, основан на добива и изгарянето на въглища, но и на държавата, бизнеса, профсъюзите, регионите и неправителствения
сектор.
Целта на проучването е да стане основа за активна обществена дискусия, която
да катализира решения от високоинтелектуално ниво, базирани на преимуществата на региона. Те следва да преодолеят постепенното обезлюдяване и
обезличаване на територията, както и да доведат до оформянето на проспериращи и атрактивни зони за развитие на устойчиви икономически дейности.
Настоящото проучване не е панацея, то не дава всички възможни решения и
не предлага всички възможни мерки и дейности, които трябва да бъдат предприети, защото техният брой не може да бъде изчерпан в рамките на един
единствен документ. Въпреки това то е необходимото начало за процеса на
преминаването към икономика, основана на чиста енергия, върху която да се
гради икономически растеж от нов тип.

„Липсата на амбиция и липса на действие
е гориво за собственото ни унищожение…
Справедливият преход може да бъде двигател
на амбицията.“
Sharan Burrow,
Генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите
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https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-changeatmospheric-carbon-dioxide
http://www.seea.government.bg/documents/DIREKTIVA_2009_28.pdf
https://bit.ly/2NPrglG
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https://bit.ly/2CVhj1U
https://bit.ly/2OlPH7r
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https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/11/1633/2007/hess-11-1633-2007.html
https://climexp.knmi.nl, достъп 28 юни, 2018
http://www.cecilia-eu.org/
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Приложения

Приложение 1
Обобщение на резултатите от анкетно проучване
„Провеждане на задълбочен социо-икономически
анализ и разработване на план за справедлив
преход в Югозападна България“
За целите на разработването на Плана за справедлив преход в Югозападна България са разработени два вида анкетни карти:
n з а провеждане на целева анкета сред заетите в сектора на енергетиката, основана
на добива и изгарянето на въглища (Приложение 1.1);
n з а провеждане на обща анкета сред местната общност в региона (Приложение
1.2.).
Анкетното проучване е проведено онлайн в периода 22 май – 22 юли 2018, като анкетите са разпространени чрез https://www.surveyrock.com и Фейсбук. Във Фейсбук
е направено платено таргетиране на целевата аудитория от региона на Югозападна
България. Потърсено е също и съдействие за разпространение на целевата анкета в
печатна форма сред заетите в сектора чрез синдикатите и работодателите.
Броят на респондентите в анкетното проучване е както следва:
n Ц
 елева анкета – 71 респондента (70 на хартия и 1 онлайн);
n О
 бща анкета – 30 респонденти.
Анкетното проучване няма за цел социологична представителност. Изводите служат като допълнително средство за идентифициране на информация за изследвания регион.

1. Резултатите от целевата анкета са както следва:
5%

3%
29%

27%

41%
Възраст на респондентите
18-29 години
30-45 години
46-65 години
Над 65 години
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20%

75%

Образование на респондентите
Основно
Средно
Висше

Приложения

Местоживеене по териториална административна единица
Бобов дол

Кюстендил

Дупница Радомир Перник

Други

Непосочено

22

19

8

5

1

10

6

1%
15%

17%
32%

7%

9%
45%

30%
44%

Местоживеене по тип населено място
Областен град
Център на община
Град
Село

Позиция
Ръководна
Административна
Оператор на машина
Миньор
Друго

30%

35%
30%

65%

30%

Години работа в сектора
По-малко от 5 години
Между 5 и 10 години
Над 10 години

Намерение за работа в
друг сектор
По-скоро да
По-скоро не

Чужбина

7

Няма такъв

6

Конкретен сектор

4
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7%
13%
Оценка на развитието на сектора на
енергетиката, базирана на въглища
Много добре
Добре
Няма промяна
По-скоро лошо
Лошо

Предизвикателства
пред сектора на
енергетиката,
базирана на въглища

20%

32%

28%

50
45
40
35

47

30
25
20
15
10

16

15

10

5

1

0

Условия
на труд

Ниво на
заплащане

Екологични
Здравословни
предизвикателства последствия

Потребност от допълнителни знания
и квалификации
Да
Не

Потребност от
допълнителни знания и
квалификации

Друго

52%

48%

16
14
12

15

10

12

8

10

6
4
2

3

0

Езикови
курсове

Работа с компютър
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Работа с машини
и инструменти

Управленски умения
за малък бизнес

Приложения

Икономически дейности и/или сектори, които могат успешно
да се развият съвместно с енергетиката, базирана на въглища
Няма такъв

Екология

Пренос на ел. енергия

9

1

1

Препоръки към следващите поколения
за бъдеща работа в сектора
По-скоро да
По-скоро не

Причина за препоръка „не“
Няма перспектива

8

Екология

2

Няма друга работа

1

42%

58%

Причина за препоръка „да“
Заплащане и пенсия

1

Изводи от целевата анкета:
n По-голямата част от респондентите – заети в сектора на енергетиката, базирана на въглища са в средна трудоспособна възраст (30-45 г.
– 41%), като останалите възрастови категории – 18-29 г. и 46-65 г. са
разпределени приблизително поравно. Много малка част от респондентите са над пенсионна възраст и те се оказват на административни или ръководни позиции. Делът на младите хора, заети в сектора е
под 1/3, което за подобен трудоемък сектор е недостатъчно;
n Преобладаващата част от респондентите са със средно образование – 75%, като други 20% са с висше образование, а процентът на
тези с основно образование е минимален, като те не спадат към групата на младите хора. Образователното равнище за сектора се оценява като адекватно предвид квалификацията и образованието на
работната ръка;
n Преобладаващата част от респондентите живеят в градове – областни
или общински центрове – преимуществено в Бобов дол, Кюстендил,
Радомир, Дупница и Перник, под 1/4 от тях живеят в малки градове
или села и не спадат към групата на младите хора. Тази тенденция
съответства на общото демографско развитие и тенденции в страната – и по-конкретно – миграцията към по-големите градове, които
предлагат по-добри условия за живот, заетост и социална среда;
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n 4
 5% от респондентите са заети като миньори, 30% – като оператори
на машини, вкл. превозни средства, делът на респондентите на административна и ръководна позиция е близо 1/4, като тези цифри
отразяват приблизително реалното съотношение между броя на посочените категории работници и служители;
n Основният дял респонденти е зает над 10 години в сектора, като
сравним е броят и на тези, работещи от 5 до 10 години в сектора.
Работещите по-малко от 5 години в сектора са около 1/6, като това
винаги са млади хора. Съответно 65% от респондентите нямат намерение да работят в друг икономически сектор, но при това голяма
част от останалите, които биха сменили сектора, не намират подходяща алтернатива в страната и биха се опитали да се реализират
на каквато и да е работа в чужбина. Тези резултати съответстват на
негативните тенденции в социално-икономическото развитие в цялата страна;
n Н
 ай-големият дял (32%) от респондентите считат, че секторът се
развива добре, а заедно с тези, които считат че се развива много
добре, формират повече от половината респонденти. 28% не отчитат промяна, като около 1/5 от респондентите смятат, че има негативни тенденции в развитието на сектора;
n Преобладаващото предизвикателство, свързано със сектора според
заетите в него, е нивото на заплащане, като условията на труд, екологичните предизвикателства и здравословните последствия имат
приблизително еднаква, но повече от двойно по-малка тежест в отговорите на респондентите;
n По отношение на потребността от допълнителни квалификации и
умения, респондентите са разделени приблизително поравно. Нуждаещите се от допълнителни квалификации и умения отчитат необходимост предимно по отношение на езикови курсове, работа с
машини и инструменти, работа с компютър и много малка част се
интересува от развиването на малък бизнес. Тези резултати са свързани с намерението за работа в сектора или извън него. Тези, които
имат намерение да продължат да работят в сектора, оценяват своите нужди относно работата с машини и инструменти. Тези, които не
биха работили в сектора при възможност, считат че извън него биха
им били необходими езикови умения (за работа в чужбина), работа
с компютър, т.е. дейности, свързани отново с наемна работа, докато
твърде минимален % биха имали намерение да развиват свой бизнес. Тези резултати показват и че секторът, основан на добива и изгарянето на въглища не успява да предложи кариерно развитие на
заетите в него;
n К
 ато икономически сектори/дейности, които успешно могат да се
развиват заедно с енергетиката, базирана на въглища, огромната
част от респондентите не са дали отговор, а сред далите отговор има
само 2 конкретни – екология и пренос на електрическа енергия.
Тази пасивност, както и дадените отговори показват, че заетите в
този сектор нямат реален и стратегически поглед както върху неговото развитие, така и върху икономическото развитие на страната,
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като това включва и ръководните длъжности, а отговорите са съсредоточени предимно върху конкретните лични придобивки;
n П
 о-голямата част от участниците в анкетното проучване (58%) са
заявили, че не биха препоръчали на следващите поколения да работят в сектора, като основните посочени причини са липсата на
перспектива и екологичните последствия. Само един от респондентите, който би препоръчал бъдеща работа в сектора е дал като причина заплащането и условията за пенсиониране. Тези резултати
показват, че голямата част от заетите в сектора не вярват в неговото бъдещо развитие, било като възможност за работа и професионално развитие, било като развитие и жизнеспособност на сектора
като цяло.

2. Резултатите от общата анкета са както следва:

3%
13%
Респонденти по възрастови групи
18-29 години
30-45 години
46-65 години
Над 65 години

33%

47%

Образование на
респондентите

100%
90%

90%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%

10%

Основно

Средно

Висше
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Респонденти по
местоживеене

София

8
2

Радомир
Перник

6
9

Кюстендил
Дупница

2

Ботевград

1

Благоевград

1

Бобов дол

1
0

Вид на населените
места на
местоживеене на
респондентите

2

4

6

8

10

60%
50%

49
40%
30%
20%

23

10%

15

13

0%

Областен град

Трудов статус
на респондентите

Център на община

Друго/държавен
служител

Град

Село

3%

Учащ

0%

Пенсионер

0%

Безработен

3%

Самонает

10%
73%

Нает
Работодател

10%
0%

10%

20%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%
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Респонденти по
икономически сектори
на заетост

20%

Друго (образование)
Услуги, вкл. туризъм,
управление, администрация,
култура, здравни, социални и др.

70%
0%

Строителство
Производство/
пренос на енергия, вода, газ

7%

Преработвателна промишленост

3%

Добив на енергийни
или минерални суровини

0%

Селско стопанство, горско
стопанство, лов/риболов

0%
0%

10%

20% 30% 40% 50% 60%

70%

80%

90%

Желание за работа на
респондентите
в друг икономически
сектор

80%

83%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

17%

10%
0%

Не

Според Вас как се
развива енергетиката,
основана на добива и
изгарянето на въглища
във Вашия регион през
последните 10 години?

Да, моля пояснете

23%

Лошо
По-скоро
лошо

43%

Няма
промяна

30%

Добре
Много
добре

3%
0%
0%

10%

20%

30%

40%
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Според Вас, кои
са основните
предизвикателства,
свързани с
енергетиката,
основана на добива
и изгарянето на
въглища?

2%

Друго (лакомията;
не мога да посоча)

30%

Здравословни последствия
Екологични
предизвикателства

29%

Ниво на заплащане

14%
24%

Условия на труд
0%

Считате ли, че имате
потребност от
допълнителни знания
и преквалификация?

5%

10% 15%

20% 25%

30%

35%

90%
80%
70%
60%

77%

50%
40%
30%
20%

23%

10%
0%

Да

Не

3%

Необходима допълнителна квалификация на
респондентите
Езикови курсове
Работа с компютър
Работа с машини и иинструменти
Управленски умения за малък бизнес
Друго (здравна/социална грижа, земеделие, фермество)

29%
53%

6%
9%
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Според Вас, кои икономически дейности и/или сектори успешно се развиват във Вашата община или които не се развиват, но
имат бъдещ потенциал за развитие?
n Най-добре развит е третичният сектор.
n Има потенциал за екологично чисти дейности.
n Огромен потенциал, но не добре развити – туризъм, здравеопазване, селско стопанство, образование.

n Търговия с коли.
n Близостта до София е предпоставка тук да се развие модерна индустриална зона
с високи технологии или бизнес парк.

n Имплементиране на иновативни, стратегически и зелени политики във всеки
един икономически сектор.

n Земеделие, туризъм.
n Информационни технологии, информатика.
n Да им напълня гушите!
n Селски туризъм, приключенски туризъм, производство и преработка на земеделски стоки, производство и преработка на горски продукти.

n Еко туризъм, еко енергетика.
n IT сектора е развит добре и продължава да се развива. Производството запада.
n Тежката металургия работи и дава висок процент към БВП на страната. Мнението ми е, че трябват производства. Така се намалява безработицата, а ако има
няколко предприятия ще се получи и конкуренция, която води до повишаване
и на заплатите. За съвременните производства, във всеки сектор, съществуват
множество изисквания относно замърсяванията. Добре работещите и развиващи се заводи в България спазват изключително стриктно тези норми. Перник е
с добра локация и биха могли да се развиват производствени сектори.

n Нямам информация.
n Препоръчвам инвестиции в екологични възобновяеми източници на енергия –
2 еднакви отговора.

n Районът не се развива успешно. По-скоро запада.
n Има потенциал в развитието на спа и планински туризъм.
n Туризмът има потенциал за развитие.
n Може би туризмът е един от секторите, които има потенциал за развитие.
n Може би в сферата на туризма би трябвало да има по-голямо развитие.
n В област Кюстендил са най-развити секторите земеделие, дърводобив, лека промишленост – обувно производство, шивашко производство и др.

n Туризъм – 3 отговора.
n Балнео туризъм.
n Вторичен и третичен сектор.
n В София се развива всичко.
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n Няма го, но може да се появи с малко заинтересованост от правителството или с
децентрализация на общинските фондове:
• Преработване на билки, гъби, плодове и зеленчуци в разнообразни изделия –
сокове, сушени изделия, екстракти за фармацевтика и козметика;
• Използване на отпадъчни материали от селскостопанската продукция за биогорива;
• Т
 уризъм – маркиране на гъста мрежа от пътеки през множеството ниски, средно-високи и високи планини (измежду последните Витоша, Рила и Пирин) за
многодневни и еднодневни преходи – свързано с развитие на устойчив еко-туризъм – местен и международен (къщи за гости, био-храни, оздравителни
маршрути за възстановяване и поддържане на здравословен живот).

n Производство.
n Голям потенциал за развитие има в поставянето на слънчеви колектори и фотосоларни панели по покривите и фасадите на многофамилни и еднофамилни жилищни сгради, а също и в разпространението на т.нар. зелени покриви.
Интегрирането на възобновяеми източници в рамките на Топлофикация – София също трябва да бъде сред основните й цели, наред с модернизацията на
топло-преносната мрежа.

Бихте ли препоръчали на следващите поколения да живеят във
Вашия регион/населено място (да/не) и защо?
n Да, защото е малък, спокоен и чист град с идеални условия за отглеждане и
развитие на деца. Дори и да няма големи перспективи за работа, близостта до
столицата (50км) компенсира това.

n Не, много е мръсен въздуха и в големия град има много стрес, а и общественият интерес е сложно нещо. Всички си търсят правата и взаимно си пречат.

n Да. Голям потенциал за развитие и възможности за реализация при неизбежна
икономическа трансформация в средносрочен план.

n Да. За да не се обезлюди района.
n Красива природа, добър климат, близост до столицата, добра инфраструктура.
n Да. Защото регионът, респективно конкретното населено място имат потенциал
за развитие, чрез създаване на една по-добра среда за живот, условия за труд/
предприемачество и обучение.

n Те ще си преценяват според обстоятелствата тогава.
n Да, защото са нужни повече хора които да оценят и съхранят природните дадености. Освен това има достатъчно начини по които да живеят добре и да поддържат едно добро ниво на качествен живот.

n Да, защото ще направя всичко възможно, да има бизнес в този град!!
n Ще се опитам!!
n Да! Близост до София и други големи градове, отлични транспортни връзки,
близост до туристически обекти и ски курорти, възможности за малък и среден
бизнес.
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n Да , защото има бъдеще, заради близостта с столицата и нейното пренаселване!
n Не. Родом не съм от София, а бизнесът е съсредоточен тук на 90%, което води до
много неприятни последици във всеки аспект – социален, икономически, географски и т.н.

n Да, бих. Удобна локация и възможност да развитие.
n Ако се промени източника на захранване на ТЕЦ с по-екологичен, бих препоръчала – 2 еднакви отговора.

n Да. Чист въздух, планина, близост до столицата, възможност за пълноценен културен живот.

n Да – вярвам в по-доброто развитие на региона в бъдеще.
n По-скоро не, защото за младите хора няма поле за реализация.
n Да, тук е спокойно, природата е красива и условията за живот са добри, при условие, че младият човек намери подходяща професионална реализация в малкия град.

n На този етап в малките населени места се живее по-трудно, тъй като възможностите за работа са по-малки и работните заплати са ниски. Ето защо не бих
препоръчала на следващите поколения да живеят тук.

n Да, бих препоръчал. Има сектори които имат перспектива за развитие.
n Да, чист въздух, подреденост.
n Да – 3 отговора без допълнителни пояснения.
n Зависи от нуждите и потребностите им, но най-общо казано – не, защото
въздухът е мръсен, градът е пренаселен, трафикът е огромен, безопасността по
пътищата е на нулево ниво и т.н.

n Искам моите деца да израснат в град различен от София. На по-спокойно
място.

n Има потенциал, но изисква много управленски умения.
n Да, заради добрите условия и близостта на София.
n В София въздухът е все още прекалено замърсен, а с изграждането на инсинератора в ТЕЦ София за rdf-гориво нещата ще се влошат в дългосрочен план.
При наличие на възможности за обучение и работа в други региони би било подобре да живеят на друго място.
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АНКЕТНА КАРТА

Приложение 1.1.

Уважаеми респонденти,
Настоящата анкета се провежда от фирма Региоплан ЕООД в качеството й на
изпълнител на услуга „Провеждане на задълбочен социо-икономически анализ и
разработване на план за справедлив преход в Югозападна България“. Услугата
е част от проект „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“ на неправителствената организация WWF – Световен фонд за дивата природа, който се
фокусира върху възможностите за икономическа трансформация на отделни
региони в Европа, които са традиционно свързани с енергетиката, основана на
добива и изгарянето на въглища.
http://www.wwf.bg/what_we_do/climatechange/just_transition/
Една от основните цели на проекта е да се проучат и опишат социално-икономическите условия в Югозападна България и да се препоръчат конкретни мерки
за икономическо развитие на региона чрез устойчиви икономически дейности.
Обръщаме се към Вас с молба да отговорите на следните въпроси, тъй като
Вие работите в сектора на енергетиката, основана на добива и изгарянето на
въглища:
1. Вашата възраст е:
• 18-29 години
• 30-45 години
• 46-65 години
• Над 65 години
2. Какво образование имате?
• Основно
• Средно
• Висше
3. Моля, посочете на територията на коя община живеете?
.................................................................................................................................................
4. Населеното място, в което живеете е (възможен е повече от един отговор):
• Областен град
• Център на община
• Град
• Село
5. Вашата позиция е:
• Ръководна (дирекция, отдел, звено, цех)
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• Административна
• Оператор на машина
• Миньор
• Друго, моля посочете ……………..................................................................……………………
6. От колко време работите в сектора?
• По-малко от 5 години
• Между 5 и 10 години
• Над 10 години
7. Бихте ли работили в друг икономически сектор?
• По-скоро да
• По-скоро не
Ако отговорът е положителен, моля пояснете в кой сектор .............................................
.....................................................................................................................................................
8. К
 ак се развива енергетиката, основана на добива и изгарянето на въглища във Вашия регион през последните 10 години?
• Много добре
• Добре
• Няма промяна
• По-скоро лошо
• Лошо
9. С
 поред Вас, кои са основните предизвикателства, свързани с енергетиката, основана на добива и изгарянето на въглища? (възможен е повече от един отговор)
• Условията на труд
• Нивото на заплащане
• Екологичните предизвикателства
• Здравословните последствия
• Друго, моля посочете .........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
10. С
 читате ли, че имате потребност от допълнителни знания и преквалификация?
• Да
• Не
Ако отговорът е „Да“, моля изберете от следните (възможен е повече от един отговор):
• Езикови курсове
• Работа с компютър
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• Работа с машини и инструменти
• Управленски умения за малък бизнес
• Друго, моля посочете ..........................................................................................................
11. К
 ои, според Вас, са икономическите дейности и/или сектори, които
могат успешно да се развият съвместно с енергетиката, основана на
добива и изгарянето на въглища?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
12. Бихте ли препоръчали на следващите поколения да работят в енергетиката, основана на добива и изгарянето на въглища?
• По-скоро да
• По-скоро не
Моля, пояснете защо ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Благодарим Ви за отделеното време!
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АНКЕТНА КАРТА

Приложение 1.2.

Уважаеми респонденти,
Настоящата анкета се провежда от фирма Региоплан ЕООД в качеството й на
изпълнител на услуга „Провеждане на задълбочен социо-икономически анализ и
разработване на план за справедлив преход в Югозападна България“. Услугата е
част от проект „Справедлив преход в Източна и Южна Европа“ на неправителствената организация WWF – Световен фонд за дивата природа, който се фокусира върху възможностите за икономическа трансформация на отделни региони
в Европа, които са традиционно свързани с енергетиката, основана на добива и
изгарянето на въглища.
http://www.wwf.bg/what_we_do/climatechange/just_transition/
Една от основните цели на проекта е да се проучат и опишат социално-икономическите условия в Югозападна България и да се препоръчат конкретни мерки за
икономическо развитие на региона чрез устойчиви икономически дейности.
Обръщаме се към Вас с молба да отговорите на следните въпроси:
1. Вашата възраст е:
• 18-29 години
• 30-45 години
• 46-65 години
• Над 65 години
2. Какво образование имате?
• Основно
• Средно
• Висше
3. Моля, посочете на територията на коя община живеете?
.................................................................................................................................................
4. Населеното място, в което живеете е (възможен е повече от един отговор):
• Областен град
• Център на община
• Град
• Село
5. Вашият трудов статус е:
• Работодател
• Нает
• Самонает
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• Безработен
• Пенсионер
• Учащ
• Друго, моля посочете ……………..................................................................……………………
6. В кой икономически сектор работите или сте работили?
• Селско стопанство, горско стопанство, лов/риболов
• Добив на енергийни или минерални суровини
• Преработвателна промишленост
• Производство/пренос на енергия, вода, газ
• Строителство
• У
 слуги, вкл. туризъм, управление, администрация,
култура, здравни, социални и др.
• Друго, моля посочете ………………..........................................................................…………..
7. Бихте ли работили в друг икономически сектор?
• Да
• Не
Ако отговорът е „Да“, моля пояснете ....................................................................................
8. Според Вас как се развива енергетика, основана на добива и изгарянето на въглища във Вашия регион през последните 10 години?
• Много добре
• Добре
• Няма промяна
• По-скоро лошо
• Лошо
9. С
 поред Вас, кои са основните предизвикателства, свързани с енергетиката, основана на добива и изгарянето на въглища? (възможен е повече от един отговор)
• Условията на труд
• Нивото на заплащане
• Екологичните предизвикателства
• Здравословните последствия
• Друго, моля посочете .........................................................................................................
10. Считате ли, че имате потребност от допълнителни знания и преквалификация?
• Да
• Не
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Ако отговорът е „Да“, моля изберете от следните (възможен е повече от един отговор):
• Езикови курсове
• Работа с компютър
• Работа с машини и инструменти
• Управленски умения за малък бизнес
• Друго, моля посочете ..........................................................................................................
11. С
 поред Вас, кои икономически дейности и/или сектори успешно се
развиват във вашата община или които не се развиват, но имат бъдещ
потенциал за развитие?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
12. Бихте ли препоръчали на следващите поколения да живеят във Вашия регион/населено място?
• Да
• Не
Моля, пояснете защо ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Благодарим Ви за отделеното време!
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Приложение 2
Основни енергоносители, форма на получаване и алтернативи1
ТЪРСЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ
Предлагане на енергия

Основна
технология към
момента

Начин на
получаване от
потребителя

Нужда

Възможни
алтернативи

Налична
технология на
пазара

Допустимост за
финансиране по ОП
2014-2020

Първични енергоизточници
Промишлена трансформация до вторични енергоносители
и вторични енергийни продукти
Първичен
енергоносител

Дървесина
и въглища
за огрев

Битова/
сезонна

Топлинна
енергия

ТЕЦ

Топла вода
или пара

Битова/
сезонна

Слънчеви колектори/
термопомпи

Да

Да

Електрическа
енергия

АЕЦ, ТЕЦ,
ГЕЦ, ДЕЦ,
ВЕЦ, ПАВЕЦ

Пренос на
ел. енергия

Битова/
фирмена
целогодишна

Енергийна ефективност
на потреблението–
термична (саниране),
електрическа;
Начин на производство
на толпоенергия и
електроенергия;
Фотоволтаици,
Ветрови турбини,
Биомаса

Да
Да

Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Био-дизел/водородна
клетка

Да / Да

Да / Не

Био етанол/водородна
клетка

Да / Да

Да / Не

Да

Да

Вторични
енергоносители

Дизел
Бензин
Вторични
горива
за транспорта

Дърва за
огрев и
въглища

Керосин

Двигател с
вътрешно
горене/
реактивен
двигател

Транспортна услуга

Битова/
фирмена
целогодишна

Няма

Пропан-бутан

Няма

Природен газ

Метан от биомаса/
сметищен газ

Корабно
гориво

Фирмена
целогодишна

Няма

1. В
 настоящото приложение са използвани общовалидни за Р. България текстове, разработени от авторския
колектив на Концепцията за справедлив преход в Югозападна България, както и на Програмата за насърчаване използването на енергията от ВЕИ и биогорива 2014-2020 г. на Община Лом –
http://oalom.acstre.com/assets/obshtinski_savet/strategia/programa%20vei.pdf
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Възможности за използване на ВЕИ – директно и след преобразуване по потребители

ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ

Потребител

Вид на
достъпни
ВЕИ

Първоначална
трансформация

Технология

Изгаряне

Дървесина; битови отпадъци;
земеделски отпадъци; други

Подаване на топлинна енергия

Преработване

Изгаряне

Брикети; пелети; други

Подаване на топлинна енергия

Преобразуване
в биогорива

Изгаряне,
вкл. в ДВГ

твърди (дървени въглища);
течни (био-етанол, биометанол, био-дизел и т.н.);
газообразни (био-газ,
сметищен газ и т.н.)

Подаване на топлинна енергия, автотранспорт

Преобразуване
във вторичен
енергиен продукт

Изгаряне

Ел. енергия
топлинна енергия

Подаване на топлинна енергия, алтернативно горива за
автотранспорта, захранване
с ел. енергия

Водна енергия

Преобразуване

ВЕЦ

Ел. енергия

захранване с ел. енергия

Слънчева
енергия

Преобразуване

Фотоволтаичен парк

Ел. енергия

захранване с ел. енергия

Преобразуване

Слънчеви колектори

топлинна енергия

Подаване на топлинна енергия

Без преобразуване

Термичен колектор

топлинна енергия

Подаване на топлинна енергия

Преобразуване

Геотермална ЕЦ

Ел. енергия

захранване с ел. енергия

Преобразуване

Термопомпа

топлинна енергия

захранване с ел. енергия

Директно
ползване

Изгаряне

Дървесина; битови отпадъци;
земеделски отпадъци; други

Подаване на топлинна енергия

Преработване

Изгаряне

Брикети; пелети; други

Подаване на топлинна енергия

Преобразуване
в биогорива

Изгаряне,
вкл. в ДВГ

твърди (дървени въглища);
течни (био-етанол, биометанол, био-дизел и т.н.);
газообразни (био-газ,
сметищен газ и т.н.)

Подаване на топлинна енергия, автотранспорт

Ел. енергия
топлинна енергия

Подаване на топлинна енергия, алтернативно горива за
автотранспорта, захранване с
ел. енергия

Биомаса
ЧАСТНИ ФИРМИ

Полезност
за потребителя –
вкл. бъдеща

Директно
ползване

Биомаса

Геотермална
енергия

ДОМАКИНСТВА

Вид на пазарния
продукт

Преобразуване във Изгаряне
вторичен енергиен
продукт
Водна енергия

Преобразуване

ВЕЦ

Ел. енергия

захранване с ел. енергия

Слънчева
енергия

Преобразуване

Фотоволтаичен парк

Ел. енергия

захранване с ел. енергия

Преобразуване

Слънчеви колектори

топлинна енергия

Подаване на топлинна енергия

Геотермална
енергия

Без преобразуване

Термичен колектор

топлинна енергия

Подаване на топлинна енергия

Преобразуване

Геотермална ЕЦ

Ел. енергия

захранване с ел. енергия

Преобразуване

Термопомпа

топлинна енергия

захранване с ел. енергия

Енергия на
водорода –
ННО

Преобразуване

Водородна клетка
(суха, мокра)

Водородно гориво
като добавка

захранване с ел. енергия

Биомаса

Директно
ползване

Изгаряне

Дървесина; битови отпадъци;
земеделски отпадъци; други

Подаване на топлинна енергия

Слънчева
енергия

Преобразуване

Фотоволтаичен
панел

Ел. енергия

захранване с ел. енергия

Преобразуване

Слънчеви колектори

топлинна енергия

Подаване на топлинна енергия

Без преобразуване

Термичен колектор

топлинна енергия

Подаване на топлинна енергия, захранване с ел. енергия

Геотермална
енергия
Енергия на
водорода –
ННО

Преобразуване

Термопомпа

топлинна енергия

захранване с ел. енергия

Преобразуване

Водородна клетка /
суха, мокра/

Водородно гориво като
добавка

Подаване на водород в горивна
смес на ДВГ
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Приложение 3
Общ енергиен баланс
Imports
12 780 KTOE

Direct
carry-over
5 424 KTOE

Stock draw
145 KTOE
Statistical
difference inflow
21 KTOE

Refineries and
petrochemical
industry input
7 582 KTOE

Refineries and
petrochemical
industry output
7 250 KTOE

Refineries
7 362 KTOE

Industry
2 642 KTOE

Final
consumption
10 013 KTOE

Available after
transformation
17 795 KTOE
Primary
production
11 227 KTOE

Final
non-energy
consumption
495 KTOE

BKB / PB plants
417 KTOE
Production
11 278 KTOE

Recovered and
R
recycled
products
50 KTOE

Final energy
consumption
9 518 KTOE

Other
220 KTOE

Available from
all sources
24 224 KTOE

Electricity only
9 209 KTOE

Other
103 KTOE

Other transformation
369 KTOE
Transformation backflow
652 KTOE

International
aviation
213 KTOE

Electricity and
heat generation
output
5 045 KTOE

Marine
bunkers
78 KTOE

Exports
5 699 KTOE
Transformation losses
6 437 KTOE

Transport
3 267 KTOE

Rail
37 KTOE
Road
3 065 KTOE
Domestic aviation
20 KTOE
Pipeline transport
146 KTOE

Heat only
235 KTOE

Electricity and
heat
generation
input
11 085 KTOE

Industry
495 KTOE

Transformation
output
13 023 KTOE

Combined heat and power
1 546 KTOE

Transformation
input
19 452 KTOE

Iron & steel
111 KTOE
Chemical and petrochemical
836 KTOE
Non-ferrous metal
130 KTOE
Non-metallic minerals
560 KTOE
Transport equipment
17 KTOE
Machinery
133 KTOE
Mining and quarrying
116 KTOE
Food and tobacco
237 KTOE
Paper, pulp and print
242 KTOE
Wood and wood products
58 KTOE
Construction
61 KTOE
Textile and leather
67 KTOE
Non-specified (industry)
72 KTOE

Consumption
of the energy
branch
1 08
089 KTOE

Distribution
and
transmission
losses
469 KTOE

Stock build
165 KTOE
Statistical
difference outflow
70 KTOE

Източник: Eurostat, Energy balance flow for BG 2016,
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/sankey.html
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Electricity and heat generation
413 KTOE
Coal mines
79 KTOE
Oil and natural gas extraction plants
1 KTOE
Brown coal briquettes and peat briquettes plants
119 KTOE
Petroleum refineries (Oil refineries)
470 KTOE
Not elsewhere specified
7 KTOE

Other sectors
3 609 KTOE

Services
1 172 KTOE
Households
2 252 KTOE
Agriculture / forestry
185 KTOE

Приложения

Приложение 4
РЕЗЮМЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национална концепция за пространствено развитие (2013-2025)
Националната концепция за пространствено развитие на България 2013-2025 г.
определя енергетика като водещ отрасъл на българската икономика с изразена
външнотърговска насоченост. Електропроизводството в България включва разнообразни мощности – ядрени, водни, вятърни и слънчеви централи. Енергийната
зависимост на страната намалява- от 52,5 % през 2008 г. до 40, 2% през 2010 г.2 За
местни източници, които са основен фактор за енергийната независимост на страната се смятат ядрената енергия, въпреки че има зависимост от доставки на ядрено
гориво от външни източници, както и лигнитните въглища.
Съществува тенденцията за повишаване на производство на електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин от топлофикационни централи, след като
са приложени нужните технологии, за да отговарят на европейските екологични
норми. Националната концепция за пространствено развитие определя като основни приоритети в Енергийната стратегия на страната сигурността на доставките
на енергия, достигане на целите за възобновяема енергия и повишаване на енергийната ефективност.
Националната концепция за пространствено развитие определя Югозападния
район като най-развития регион в страната, притежаващ огромен потенциал за
развитите на туризма и културата, но се нуждае от целенасочена политика за
реализиране на потенциала в района. В документа се посочва, че в региона има
7 348 недвижими културни ценности, датиращи от Античността, Средновековието, Новото време и най-новата история. През Югозападния район преминават
различни културни и исторически коридори като: Западния трансбалкански
коридор, Европейските пътища на европейско наследство, както и римския път
„Виа Диагоналис“.
В района попадат природните паркове Витоша, Рилски манастир и Беласица и националните паркове Рила и Пирин, множество резервати и природни забележителности, което е предпоставка за съчетаване на природни и културни богатства в
развитието на различни форми на туризъм.
Документът отбелязва, че местната власт, в лицето на областните управители и
кметовете на общини, трябва да използват правомощията си, за да координират
и ръководят програмите за енергийна ефективност, както и да използват рационално местните възобновяеми източници на енергия. Националната концепция за
пространствено развитие оценява нуждата от включването в плановете за развитие
на населените места на оползотворяването на локалните ресурси от възобновяеми
източници. Това би допринесло за местното устойчиво развитие, както и за статута
на енергийна независимост на страната.

_______________________________
2. Национална концепция за пространствено развитие (2013-2025), https://goo.gl/WsnGEg
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Енергийна стратегия на република България до 2020 г.
Енергийната стратегия на България, също както и Концепцията за пространствено развитие, определя възобновяемите енергийни източници като приоритет на
националната енергийна политика. Посочената цел като дял на възобновяемите
източници е 16 % от крайното потребление на страната след 2020 г., като за целта
ще се разчита не само на производството на енергия чрез водни електроцентрали,
а също така и на фотоволтаични паркове, вятърни електрогенератори и други източници на чиста енергия, биомаса и геотермални води. Документът определя на
държавната и местна власт водеща роля в процеса на повишаване на енергийната
независимост, това ще се случи чрез подкрепа на частните инициативи и подобряване енергийната ефективност на публични и жилищни сгради. Програмата очертава действия в тази насока като: саниране на сгради, изграждане на слънчеви инсталации за топла вода, локални отоплителни системи, базирани на биомаса или
термални и геотермални източници.
Увеличаващият се дял на възобновяемите енергийни източници е предпоставка за
диверсификация на производството на електроенергия и допринасят за гарантиране на енергийната ефективност. Поради този факт държавата ще окаже институционална подкрепа на инвеститори, целящи да изградят нови мощности.
В документа се посочва, че въпреки, че са най-предпочитан ресурс от гледна точка
на енергийна сигурност и устойчиво развитие, възобновяемите източници към 2011
г. са по-скъпа технология, като това е основен фактор, който не позволява бързото
им навлизане. Към 2016-2017 г. тази пречка вече е преодоляна, поради продължаващото понижаване на цените за тяхното изграждане. Оценката на Енергийната
стратегия е, че ядрената енергия и природния газ представляват подходящ ресурс
за преход към нисковъглеродни енергетика и икономика. Друг начин за намаляването на въглеродните емисии в страната е чрез подобряването на енергийната
ефективност при произвеждането и потреблението на енергия.
Освен на възобновяемите източници, стратегията обръща внимание и на въглищата като определя тяхното значение като неоспоримо за енергийната сигурност на
страната. Българската енергийна политика ще следи технологичното развитие по
отношение на ефективност на производството и чисти въглищни технологии и ще
прилага технологичните постижения в съответствие с европейските изисквания и
икономическите възможности на страната. За да може и в бъдеще местните въглища да имат стабилизираща роля в националното производство на електрическа
енергия, при изграждането на нови и обновяването на съществуващите електроцентрали ще се прилагат съвременни технологични, високоефективни и нискоемисионни решения.
Търговията с квоти за емисии на парникови газове се определя като важен финансов ресурс за инвестиция в екологични проекти, като е определено, че поне 50% от
тези приходи трябва да бъдат инвестирани в „зелени“ проекти, като развитие на
възобновяемите източници на енергия, увеличение на енергийната ефективност и
др. Въпреки че определя екологичните решения за енергийните проблеми на държавата, документът посочва, че местните въглища играят стабилизираща роля за
местното електропроизводство. Оценявайки екологичния фактор, се посочва, че
са нужни инвестиции, за да се достигне бърз технологичен напредък, като по този
начин се намалят екологичните щети от въглищата3.

_______________________________
3. Енергийна стратегия на република България до 2020 г., 2011, https://goo.gl/JBKCfJ
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Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 20142020 г.
За основна правна рамка, свързана с екологичните цели на района се определя
стратегия „Европа 2020“, като се цитират заложените в нея цели: „съкращаване на
емисиите на въглероден диоксид с 20% (условна цел – 30% намаление при възможност) и повишаване на енергийната ефективност с 25%“4.
Публичните разходи за изграждане на екологична инфраструктура, за екологичен
мониторинг и контрол са израз на политиките за опазване и възстановяване на
околната среда. Въпреки че през 2010 г. се отбелязва най-голямата инвестиция в
тази сфера – около 450 млн. лв., представляващи над 35% от общите националния
разходи за екология, оценката за тези разходи е „крайно недостатъчни“. Причината за това е, че основен дял от средствата отива в област София-столица, ако се
изключи тази област, Югозападният район ще се нареди на четвърто място след
Югоизточен, Северозападен и Южен централен район.
В плана за развитие като най-важни икономически опори на Югозападния район
са отбелязани туризмът, образованието и селското стопанство, докато индустрията, енергетиката и транспорта са поставени на по-ниско равнище по степен на
приоритетност.
Подобряването на енергийната ефективност е основен приоритет на района, както
в публичния, така и в частния сектор, въпреки че тази тема е системно третирана в
плановите документи, все още се забелязва ограничено приложение в практиката.
Производството на енергия от възобновяеми източници и технологично реновиране на вече съществуващите мощности е оценена като втора по важност опция за
района. Газификацията се нарежда след това по важност за повишаване на енергийната ефективност в района.
Подобряването на качеството на водите и опазването на биоразнообразието са
основни приоритети в сферата на опазване на околната среда. Подобряването на
атмосферния въздух е поставен след тях, въпреки че в документа се посочва, че
това е недооценен проблем, показващ слаба информираност на населението относно негативните въздействия. Поради този факт е посочена необходимостта от информационни кампании, разкриващите негативното въздействие върху климата,
предизвикващо негативни въздействия върху множество сфери на човешката дейност- туризъм, земеделие и други. Последното направление е подкрепено с мнение
за развитие на „екологично възпитание и култура“.
Регионалният план за развитие на Югозападния район разглежда основните замърсители на атмосферния въздух в региона, позовавайки се на „Националния
доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България
през 2010 г.“ на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Според доклада,
замърсяването с фини прахови частици е основен проблем за качеството на атмосферния въздух във всички общини в района. Перник е оценен като една от зоните с
най- лоши данни за качеството на въздуха, като източник на наднормените замърсявания са определени промишлените предприятия, изгарянето на горива в бита и
транспортните дейности, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки. ТЕЦ „Република“ в гр. Перник е отбелязан като един от основните източници
на серен диоксид в района, въпреки че през 2010 г. е отчетено подобрение, като не
са регистрирани превишения на законовите норми5.

_______________________________
4. Енергийна стратегия на република България до 2020 г., 2011, https://goo.gl/JBKCfJ
5. „Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2010 г.,
http://eea.government.bg/bg/soer/2010
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Сферите, считани за приоритетни за следващия планов период са:
1. Оползотворяване на природните и културни ценности чрез устойчив туризъм;
2. Конкурентоспособност на района чрез силни общински икономики;
3. Интегрирано развитие в градовете и селските райони;
4. Полицентрично и балансирано териториално развитие;
5. Подобряване на свързаността– пътища и комуникации;
6. Трансгранично сътрудничество6.
Национална стратегия за регионално развитие на Република България
за периода 2012- 2022 г.
НСРР е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната
политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства
в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Националната стратегия играе важна роля
за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на
политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.
Приоритетни сфери за развитие, взимайки се предвид регионалните потенциали
са: транспортна инфраструктура, икономика, иновации и научно-технологично развитие, природно и културно наследство, туризъм, териториално развитие и сближаване, качество на живота, развитие на информационно-комуникационните технологии, опазване на околната среда, потенциали за използване на възобновяеми
източници на енергия, социална инфраструктура, развитие на културната сфера.
Българските райони показват голямо изоставане от средно европейските нива на
развитие на регионите. Единственото изключение е Югозападният район, който се
доближава до средно европейското равнище по демографски, икономически, социални и инфраструктурни показатели. Пример за това колко по-развит е Югозападния район в сравнение на останалите е делът му от националния БВП – 48,3%,
стойност, която е почти изравнена с приноса на останалите пет района, взети заедно.
София-столица е с основен принос за разликата между Югозападния район и останалите райони от ниво 2, като столицата доминира в националната пространство и
издига проблема „център-периферия“ на национално ниво.
Целите и приоритетите, свързани с преход към нисковъглеродна икономика могат
да се обобщят като- повишаване на дела на възобновяемите източници на енергия в
крайното енергийно потребление, повишаване на енергийната ефективност, намаляване енергийната интензивност на БВП. Тези цели могат да се проследят в отделните регионални стратегии на развитие на национално ниво, описани с конкретни
мерки, за да се достигнат целите на стратегия „Европа 2020“, която е основополагаща за всички нормативни актове за регионално развитие7.
Стратегия за развитие на област Перник 2014-2020 г.
Стратегията за развитие на област Перник оценява качеството на въздуха като
един от най-сериозните проблеми на областта, тъй като Перник е на едно от първите места в страната по нива на замърсяване. По концентрация на серен диоксид
_______________________________
6. Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020г, Министерство на регионалното развитие, София, 2013
7. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012- 2022г., Министерство на регионалното развитие и благоустройство, 2012, https://goo.gl/pTsjKU 0
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във въздуха Перник е на първо място в страната за четвъртото тримесечие на 2012
г., стойностите на азотен диоксид и азотни оксиди поставят Перник на второ място
в страната, след Стара Загора.
Основните замърсители със серен диоксид са битовото отопление (на твърдо гориво) и ТЕЦ „Република“ към Топлофикация Перник ЕАД, други основни източници
на серен диоксид са металургията и химическата промишленост.
Въпреки силната замърсеност на въздуха, в стратегията за развитие „Устойчиво
развитие и опазване на околната среда“ е поставена едва на четвърто място сред
стратегическите цели на областта. Цели като: „Достъпност и мобилност“, „Интелигентно и устойчиво икономическо развитие“, „Качество на живота“, което показва
приоритетите на местната власт, както и че сериозните проблеми свързани със замърсяването на околната среда, както и съпътстващите здравословни проблеми са
поставени заден план.
Стратегическата цел относно устойчивото развитие и опазване на околната среда
посочва, че територията на областта е със съхранена природа и чиста околна среда,
с изключение на град Перник и Радомир. Отчита се нужда от инвестиции в сферите
на обработка на отпадъците, както и в енергийната ефективност на сгради от публичния и частния сектор.
Част от действията, включени в плана за изпълнение на стратегическата цел
„Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, включват подкрепа за развитието на мощности от възобновяеми източници на енергия, включително на инсталации с малък капацитет, предвиден и за битовите нужди на домакинствата.
Посочва се, че е нужна сериозна обвързаност на частните инвеститори, за да се
осъществят мащабни проекти за устойчива енергия.
Според стратегията, основна роля за постигане на целите заложени в редица европейски програми, свързани с намаляването на изгорелите газове, местната власт
ще има водеща функция, използвайки различни политически механизми, за да бъдат наложени стандарти, подпомагащи преход към нисковъглеродна икономика.
Такъв стандарт може да бъде въведен при строителството на нови сгради, целящ
минимално потребление на енергия. Местната администрация ще трябва да поеме
водеща роля и в реновацията на съществуващи сгради, за да отговарят на заложените в европейските документи индикатори за енергийна ефективност8.
Областна стратегия за развитие на област Кюстендил 2014-2020 г.
Както и в разгледаните до сега документи, и в Областната стратегия за развитие
на Кюстендил основополагаща е стратегията „Европа 2020“. Стратегията очертава
следните предизвикателства пред област Кюстендил: демографски промени, глобализация, климатични промени и енергийна зависимост. Всички те са пряко обвързани с прехода към нисковъглеродна икономика.
В електроенергийната инфраструктура на област Кюстендил основна роля играе
ТЕЦ „Бобов дол“, произвеждайки 3х210 мвт9, като една от трите мощности е резервна. Изграждането на сероочистващи инсталации като задължително условие за съществуване на електроцентралата позволят на централата да съществува и до днес. В
стратегията се отбелязва, че в близост до ТЕЦ „Бобов дол“ ще бъде изграден завод за
газобетонови блокчета за строителство. В производствения процес ще бъдат използвани изцяло остатъчни материали от електроцентралата- пепелта след изгарянето

_______________________________
8. Стратегия за развитие на област Перник 2014-2020 г., 2013, https://goo.gl/Aizz5y
9. Областна стратегия за развитие на област Кюстендил 2014-2020г., 2013
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на въглищата и гипсът, който се получава от сероочистващата инсталация. По този
начин част от екологичния проблем свързан с ТЕЦ „Бобов дол“ ще бъде решен, тъй
като до сега отпадъците от изгаряните въглища са били складирани.

Наименование,
местоположение,
мощност и година
на въвеждане в експлоатация на ВЕЦ
и фотоволтаични
паркове

За захранване на ТЕЦ „Бобов дол“ основно се използва Бобовдолският басейн за
кафяви въглища, той е и с най-голямо стопанско значение за региона. В областта
има находища на варовици, глини и инертни материали, но тяхното стопанско значение и добив са минимални.
Друг основен ресурс за производство на електроенергия в област Кюстендил са и
много водноелектрически централи (ВЕЦ). Този начин за производство на енергия има дълга история в региона с ВЕЦ „Осогово“ построен през 1927г. в село
Гърляно. Общата мощност на ВЕЦ и фотоволтаични електроцентрали в областта
достига 44 мвт.

Наименование

Община

Населено място

Мощност /
мвт/

Година на
въвеждане

МВЕЦ „Мало село“

Бобов дол

с. Мало село

0,325

2002

ФтЕЦ „Блато“

Бобов дол

с. Блато

0,0698

2011

Бобов дол

2 броя

0,3948

ВЕЦ „Самораново“

Дупница

с. Самораново

2,92

МВЕЦ „Яхиново“

Дупница

Дупница

6,9

2007

ФтЕЦ „Делектра“

Дупница

Дупница

0,0126

2009

Дупница

3 броя

9,8326

МВЕЦ „Мурсалево“

Кочериново

с. Мурсалево

0,18

1998

ФтЕЦ „Стоб“

Кочериново

с. Стоб

0,01197

2008

Кочериново

2 броя

0,19197

ВЕЦ „Осогово“

Кюстендил

с. Гърляно

0,51

1927

ВЕЦ „Манастирска“

Кюстендил

с. Ново село

0,45

2008

ВЕЦ „Драговищица“

Кюстендил

с. Горно Уйно и с. Долно Уйно

0,55

2010

Кюстендил

3 броя

1,51

Невестино

с. Блато

0,13

ФтЕЦ „Илиос“

Невестино

1965

2012

0.13

Каскада „Рила“ (ПАВЕЦ
„Калин“, ВЕЦ „Каменица“,
ВЕЦ „Пастра“, ВЕЦ „Рила“)

Рила

Рила

23,3

1949

ВЕЦ „Рилец“

Рила

м. „Студена чешма“

0,11

2008

ФтЕЦ „Индустрия“

Рила

с. Смочево

0,148

2011

ФтЕЦ „Смочево“

Рила

с. Смочево

0,2

2012

Рила

4 броя

23,758

МВЕЦ „Джерман“

Сапарева баня

Сапарева баня

2,9

2010

ФтЕЦ „Сапарево“

Сапарева баня

с. Сапарево

5

2012

Сапарева баня

2 броя

7,9

ФтЕЦ „Уши 3“

Трекляно

с. Уши

0,1974

2012

ФтЕЦ „Уши 1“

Трекляно

с. Уши

0,1974

2012

Трекляно

2 броя

0,3948

Област Кюстендил

19 броя

44,1

Източник: Областна стратегия за развитие на област Кюстендил 2014-2020 г.
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Като основен проблем за качеството на атмосферния въздух се определя замърсяването с фини прахови частици 10 (ФПЧ10). Основният източник на този тип замърсяване е сгуроотвала към ТЕЦ „Бобов дол“. Потенциален замърсител е и хвостохранилището към електроцентралата, който се намира в с. Каменик, като за 2015г. там
са констатирани пет несъответствия по отношение на стандартните стойности за качество на подземните води и по отношение на определеното базово състояние, както
следват по показател сулфати, калций и по обща твърдост.10 Този тип съхранение
на отпадъци носи опасност за замърсяване на въздуха в района, а това хвостохранилище се намира само на 1 км от с. Каменик, което е предпоставка за замърсяване на
въздуха на населеното място през сухите летни месеци.
Интересен факт е, че в три от общините – Бобов Дол, Невестино и Трекляно, не е
регистрирана туристическа дейност, тоест липсват места за настаняване- хотели или
къщи за гости.
Стопански
измерения на
туризма, 2011 г.

Област Кюстендил

легла

капацитет

нощувки

приходи /
хил. лв.

Дял
приходи

2429

809438

106146

3186

0,29%

Бобов дол

0,00%

Бобошево

114

41610

1942

20

0,22%

Дупница

317

97096

23623

439

0,11%

Кочериново

13

4745

69

2

0,02%

Кюстендил

732

245097

30326

1852

0,52%

Рила

301

84170

6491

86

0,98%

Сапарева баня

952

336720

43695

788

3,12%

Невестино

0,00%

Трекляно

0,00%

Източник: Областна стратегия за развитие на област Кюстендил 2014-2020 г.

„Постигане на устойчиво хармонично развитие
на област Кюстендил, чрез подобрена жизнена среда
и непрекъснато развитие на човешкия капитал,
икономически растеж чрез въвеждане на иновации
и повишаване на конкурентоспособността, подобрена
инфраструктура, инвестиционна атрактивност,
при съхранено природно и културно наследство.“
Областна стратегия за развитие на област Кюстендил 2014-2020г.“

Главната стратегическа цел за област Кюстендил е изведена като:
В областната стратегия се отбелязва, че бъдещото икономическо развитие на област Кюстендил трябва да се осъществява в синхрон с приоритета за намаляване

_______________________________
10. „Отпадъци от въглищната индустрия“, фондация „За Земята“, Зарчинова, Попов, Кондарев
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негативните въздействия върху околната среда и по-ефективно използване на ресурсите, залегнал в Стратегия „Европа 2020” на ЕС. Новите акценти в планирането
до 2020 г. изискват отчитане на глобалните екологични цели в процеса на стратегическо планиране, включване на мерки, насочени към адаптирането на районите
към климатичните промени и ориентация към нисковъглеродна икономика във
всички сектори на развитие.
В Областната стратегия за развитие на област Кюстендил се посочва, че едва 0,5 %
от средствата за плановия период 2014-2020 г. в област Кюстендил ще бъдат насочени към подкрепа за преминаване към нисковъглеродна икономика. Основните
финансови средства, свързани със запазването и подобряването на качеството на
околната среда ще бъдат насочени към реконструкция и доизграждане на пречиствателните станции за отпадни води (3,5%) и изграждане на регионални системи за
управление на отпадъци (10%).
Областна стратегия за регионално развитие на област Благоевград
2014-2020 г.
Област Благоевград е една от първенците в страната по брой енергийни обекти за
произвеждане на електрическа енергия от възобновяеми източници. Въпреки че
заема второ място в страната по този показател, регионът има потенциал за допълнително развитие на сектора. Мощностите от възобновяеми източници са концентрирани в община Сандански, там са разположени 74%11 от електроцентралите,
произвеждащи „зелена“ енергия в област Благоевград. Фактът, че голяма част от
тези мощности са изградени в една община показва, че в останалите общини в региона съществува потенциал за развитие на този тип енергетика.
В областната стратегия на Благоевград, за разлика от други области, се посочва, че
преминаването към нисковъглеродна икономика във всички икономически сектори е част от стратегическите цели на областта. За осъществяването на тази цел, общините в региона предлагат конкретни мерки, като: „Осигуряване на финансови и
данъчни стимули за предприятията, които въвеждат ниско енергийни технологии
или добиват енергията необходима за техните производства от възобновяеми източници“. Подкрепата за научноизследователска дейност и технологично развитие
също е поставена като основен приоритет, за тази цел за заложени изграждането
на Иновационен комплекс и на Международен Интер-Експо център, което кореспондира с европейските и световни примери за справедлив преход към нисковъглеродна икономика.
В документа се посочва, че основен източник на финансиране на проектите ще
са Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния
и общинските бюджети. Отбелязана е и нуждата от привличане на частни инвеститори.
Енергийната сигурност е ключов приоритет както за България, така и за Европейския съюз, като основен показател за енергийната сигурност е производството на
енергия от местни енергийни източници, с насоченост към възобновяемите такива. Фактът, че се търси развитие в областта на възобновяемите източници на енергия, това че преходът към нисковъглеродна икономика е поставен на преден план
в областната стратегия, както и посочените конкретни мерки, които са идентични
с положителните примери в световен мащаб, показва, че на местно ниво има готовност за взимане на конкретни решения относно прехода към нисковъглеродна
икономика.

_______________________________
11. Областна стратегия на област Благоевград 2014-2020 г., https://goo.gl/DR5EiL
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Инсталирана
мощност и
производство на
електроенергия
от ВИЕ в Област
Благоевград по
общини

Енергийни обекти

Инсталирана
мощност

Произведена
енергия

Издадени
ГП

ВЕ
бр.

ВД
бр.

СЕ
бр.

Общо
бр.

MWh

MWh

бр. (MWh)

Банско

0

4

1

5

7,94840

862,07

860

Белица

0

2

0

2

1,42000

59,43

58

Благоевград

0

2

1

3

2,37100

66,48

65

Гоце Делчев

0

6

0

6

4,01700

1 473,19

1 471

Кресна

1

6

1

8

6,26500

1 149,45

1 146

Петрич

0

2

3

5

3,40200

543,17

541

Разлог

0

3

1

4

3,10800

553,75

552

Сандански

0

14

7

21

121,27192

16 335,02

16 326

Симитли

0

3

0

3

1,65000

631,58

631

Струмяни

0

1

3

4

1,68900

311,92

311

Хаджидимово

0

0

1

1

0,07500

15,31

15

Якоруда

0

2

0

2

1,30000

249,61

248

ОБЩО:

1

45

18

64

154,51732

22 250,97

22 224

Община

Източник: Областна стратегия на област Благоевград 2014-2020 г.

Областна стратегия за развитие на София-област 2014-2020 г.
Територията на Софийска област се характеризира с богатство на полезни изкопаеми, което е предпоставка за развитието на добивната и тежката промишленост,
развитието на този тип икономика често влиза в конфликт с концепцията за устойчиво развитие, която изисква при експлоатацията на енергийните и минералните
ресурси минимално да нарушава природната среда, като се спазват определени
екологични норми и изисквания.
В Областната стратегия на София-област се отбелязва, че трябва да се вземе предвид изчерпаемостта на подземните запаси от полезни изкопаеми, в документа се
дава оценка, че прогнозирането в дългосрочен план на този отрасъл е невъзможно.
Енергийната ефективност е оценена като приоритет на регионалната политика,
като три общини в Софийска област – Годеч, Ихтиман и Костинброд са подписали
„Конвента на кметовете“, поемайки ангажимент да намалят въглеродните емисии
с повече от 20% до 2020 г.
Задачите, свързани с възобновяемите източници на електроенергия на областно
ниво се определят основно с насърчаване на производството и потреблението на
енергия от този тип източници. Отбелязва се, че в община Своге са построени 9
МВЕЦ, които да произвеждат ток от водите на река Искър, в община Ихтиман е
един от най-големите фотоволтаични паркове в Югоизточна Европа. Развитието
на този тип електропроизводство се оценява като основен акцент в стратегическото
планиране на областно ниво.
Като част от приоритетите на София-област е формулирано „Създаване на предпоставки за преминаване към нисковъглеродна икономика и подобряване на енер-
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гийната ефективност на производства, сгради и съоръжения“12. Планът за постигане на тази цел включва повишаване на енергийната ефективност на сгради в
публичния и частния сектор, както и на предприятия, ефективно оползотворяване
на възобновяеми енергийни източници за директна употреба, както и кампании за
по-добра информираност на населението. Наблюдението на енергийното потребление в публичните сгради и съоръжения ще бъде включено като част от мерките
за повишаване на енергийната ефективност в публичния сектор.
Съществуването на приоритет относно създаването на предпоставки за преминаване към нисковъглеродна икономика в София-област трябва да се отчете като
положителен фактор, защото се наблюдава приемственост по тази тема сред областите в Югозападния регион. Мерките и предписанията, които наблюдавахме
в областната стратегия на Благоевград се характеризираха с повече конкретика
и се доближават до мерките, които бяха разгледани като положителни примери
в световен мащаб. Въпреки това областната стратегия на София-област показва
желание за преход към нисковъглеродна икономика.
Общински план за развитие на община Бобов дол 2014-2020 г.
Местната икономика в община Бобов дол се отличава със сериозни структурни проблеми. Броят на работодателите е ограничен, което обуславя недостатъчно предлагане на работни места на първичния пазар на труда. Преодоляването на тези негативни тенденции изисква комплексен подход и ангажиране капацитета на отговорните
държавни институции чрез разработване на конкретни програми и мерки.
Делът на стопанските сектори в местната икономика, според формирания нетен
приход от продажби е както следва:

n търговия и услуги – 20.3 %
n селско и горско стопанство – 6.5 %
n промишленост – 73.2 %
Икономиката на община Бобов дол е тясно свързана с добива на кафяви въглища.
На територията на общината се намира най-голямата подземна мина за добив на
въглища. Въглищният басейн в района на Бобов дол е известен още от 19 век, като
първите сведения за него са дадени от френския пътешественик и геолог Ами Буе
преди Освобождението. Най-много наети лица са работили в дружеството през 80те години на ХХ век – над 7 300 души, които са добили над 2 млн. тона въглища
годишно. Тогава е построен е и най-модерният подземен рудник в страната – „Бабино“, в който се добиват по напълно механизиран способ на въглища с немска и
английска техника на фирмите „Кльокнер-Бекорит“ и „Даути“.
В териториалния обхват на общината е ситуирана топлоелектрическата централа
в близост до село Големо село на юг от град Бобов дол и находището на въглища.
Централата има 3 блока с обща инсталирана мощност 630 MW, които са въведени
в експлоатация през 1973-1975. Електроенергията се произвежда чрез изгаряне на
лигнитни и кафяви въглища, като средното произведено количество за периода
1997-2001 е 2,3 милиона MWh13. Основните доставчици на въглища са Мина Станянци, Мини Бобов дол, Мина Бели брег, Мина Чукурово (2001).
ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД предоставя разполагаемата си мощност, произведената електроенергия и допълнителните (технологични) услуги на единствения купувач НЕК
–ЕАД.
_______________________________
12. О
 бластна стратегия за развитие на София-област 2014-2020 г., 2013
13. О
 бщински план за развитие на Община Бобов дол 2014 – 2020г., https://goo.gl/2sPE7c
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Според мястото си в мощностния и електроенергийния баланси на електроенергийната система на България централата е подвърхова, въпреки че съоръженията
й са проектирани и изградени за базов режим на работа. Оттук произтича голямо
несъответствие между договорирано и реализирано месечно производство, което
поставя сериозни изисквания за постигане на висока гъвкавост в управлението.
В териториалния обхват на община Бобов дол селищните структури и прилежащите им промишлените зони не са газифицирани и не се осигурява употребата на
природен газ за битови и промишлени нужди.
Опазване чистотата на атмосферния въздух е от изключителна важност, тъй като
пряко влияе върху човешкото здраве. В тази връзка основните замърсители в атмосферния въздух вредни за човешкото здраве, дефинирани като такива от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) са следните: азотен диоксид, серен диоксид,
общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10), бензен, олово, кадмий, арсен, полиароматни въглеводороди (ПАВ), толуол, стирол, амоняк, фенол и серовъглерод.
ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД е изградило две системи за собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Съгласно
изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове към него, дружеството представя месечни доклади и годишен доклад за резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на работещите блокове.
Най-общо казано, качеството на атмосферния въздух за района на община Бобов
дол може да се характеризира като недостатъчно добро главно поради замърсяванията от ТЕЦ „Бобов дол“. Необходимо е да се насочат още усилия към подобряване качеството му, тъй като то е пряко свързано със здравето на населението на
общината.
В SWOT-анализа на Общинския план за развитие на Община Бобов дол за периода
2014-2020 г. се посочват основните предизвикателства пред общината като: замърсявания на въздуха и водите в резултат на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“, слабо диверсифицирана икономика, липса на научно-изследователска и развойна дейност.
В стратегическата рамка за развитие на община Бобов дол за периода 2014-2020г.
са включени разнообразни методи, отнасящи се към подобряването на енергийната ефективност, изграждането на алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната инфраструктура, както и проучване на възможностите за
алтернативно отопление в Бобов дол.
Общ устройствен план на община Перник
Документът определя като най-големи промишлени източници на замърсяване на
въздуха на територията на общината като: „Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ „Република”, гр. Перник; „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник; „Колхида Метал“ АД,
гр. Перник.
„Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ „Република” извършват собствени непрекъснати измервания само на едно от изпускателните си устройства, а на второто няма
такива, от което следва през 2014 и 2015 г. дружеството е било потенциален замърсител със SO2, NOx, СО и прах.
Регионалните доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ– Перник определят качеството на атмосферния въздух в община Перник като влошено по показатели ФПЧ10 и SO2. Съгласно данните до 2015 г. реализираните досега мерки
са недостатъчни за постигането на нормите за качество на атмосферния въздух,
по-конкретно по показател ФПЧ10. Котловинният характер на релефа и компонен-
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тите на климата, особено през зимния период, са предпоставка за ограничаване
разсейването на емисионните вещества и оттам – за влошеното качество на атмосферния въздух основно в гр. Перник.
На територията на общината има установени запаси от лигнитни въглища, доломити, варовици, андезити, гранодиорити, монцонитоиди и сиенити, които се добиват за строителни, облицовъчни цели или за нуждите на металургичната промишленост. Най-значим е Пернишкият въглищен басейн, обусловил една от основните
насоки на икономическото й развитие, особено с оглед на факта, че относителният
дял на териториите, от които се добиват полезни изкопаеми, е сравнително висок
– 11,7% от цялата територия на общината. Находищата са от палеогенски кафяви
въглища и са в напреднала фаза на експлоатация, довела до силно съкращаване на
запасите и съответно на въгледобива.
На територията на община Перник функциониращите мини са следните:

n „Мини открит въгледобив“ ЕАД – Дейността им се изразява в добив и обогатяване на кафяви каменни въглища.

n „Въглища-Перник“ ООД е изцяло частно дружество. „Въглища-Перник“ ООД
е учредена концесия за добив на въглища от находище „Бела вода“, Пернишки
въглищен басейн с площ 8.6 km2 до 2037 година. До 2009 г. фирмата извършва
добив на въглища по подземен и открит начин. През 2009 г. подземният добив
е закрит и сега находището се разработва по открит способ. Дейността на дружеството е добив, обогатяване и търговия с въглища с калоричност от 2000 до
5000 kcal/kg.

n „Рекоул“ АД – Открит добив на въглища в местност „Гладно поле – А“, гр. Перник.
Община Перник обхваща част от Югозападен регион със средно годишно слънчево
греене от 400 ч. до 1 640 ч., което прави общината подходяща за изграждане на
фотоволтаични инсталации.
Съществува пряка връзка между изграждането на фотоволтаични централи и опазването на околната среда. Важна цел пред община Перник е намаляването на емисиите и на парниковите газове в атмосферата. Оползотворяването на потенциала
от възобновяема енергия ще доведе до намаляването на зависимостта на общината
от конвенционални енергийни ресурси и външни доставки, а също и до оптимизиране на общинските разходи. Слънчевото отопление е конкурентно (в сравнение с
нагряването на вода чрез електричество) и може да намери изключително широко
приложение на територията на общината.
Икономическа целесъобразност на проектите за вятърна енергия се постига при
скорост на вятъра от около и над 6 м/сек. Община Перник попада в зона на ветрови
потенциал със следните характеристики: средногодишна скорост на вятъра: 2,84,5 м/сек. и плътност 100-150 W/м2. Поради това, възможностите пред общината
за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на основата на
вятърната енергия се свързват с развитие на вятърната енергетика в подходящи
планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра, прилагайки нови технически решения. Съвременните вятърни технологии дават възможности да се
използват генериращи мощности при скорости на вятъра 3–3,5 м/сек. Малките
вятърни генератори са добра инвестиция за собственици на къщи, ферми, оранжерии, както и за малкия и среден бизнес. През 2013 г. е одобрено изграждането на
2 ветропарка -“Орисол 1“ и „Орисол 2“, които ще бъдат построени в подножието на
Витоша и по хълмовете на Голо бърдо край Перник. „Орисол 1“ включва 21 вятърни генератори с обща мощност 63 MW и подстанция, разположени в землищата
на радомирското село Долна Диканя и пернишките Боснек и Крапец. „Орисол 2“
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ще бъдат монтирани 18 ветрогенератора с обща мощност от 54 MW и подстанция в
землищата на Перник, Батановци и Радомир.14 Проектите за двата парка с вятърни
турбини, генериращи електроенергия не са изпълнени към 2018 година.
Общината има разнообразие от начини за производство на електроенергия включително и от възобновяеми източници на енергия. Изграден е първи етап от газопреносната мрежа, като към нея е включен и ТЕЦ „Република“ АД.
Общински план за развитие на община Сандански
Електропроизводството е традиционен за община Сандански отрасъл, с дългогодишни традиции. В община Сандански са изградени 5 големи водноелектрически
централи, формирани от две водноелектрически каскади –Каскада Санданска
Бистрица и Каскада Пиринска Бистрица. Мащабното строителството на двете каскади е извършено през 60-те и 70-те години на миналия век и включва десетки
километри деривации в Пирин, акумулиращи съоръжения, изравнители, тръбни
пътища, както и самите водно електрически централи. И петте водноелектрически
централи са приватизирани от националната електрическа компания и централите от двете каскади са собственост на компанията „Енерго-Про”. Освен това на територията на община Сандански има изградени и още 12 по-малки водноелектрически централи, което определя община Сандански като общинската територия с
най-много водноелектрическите централи в област Благоевград. Производството
им се характеризира с висока рентабилност и относително позитивен екологичен
ефект (при осигуряване на гарантиран воден оток и изграждане на функциониращи рибни преходи за преминаване на ихтиофауната). Може да се каже, че ресурсът
за изграждане на ВЕЦ в общината е почти изчерпан, въпреки съществуващи инвестиционни интереси за ново строителство на нови мини ВЕЦ.
Днес ВЕЦ на територията на общината използват максимално почти всички водни
обеми и произвеждат далеч повече електроенергия отколкото в миналото. Това
максимално използване на водните обеми, в бъдеще при възстановяване на земеделските дейности и най-вече на поливното земеделие, както и на увеличаването
на консумацията на питейна вода в населените места поради развитието на туризма може да доведе до сблъсък на интересите при експлоатиране на водните ресурси. Трябва да се знае, че при всички случаи водоснабдяването има приоритет, а и за
хидромелиорациите също трябва да се осигуряват необходимите количества вода
при осигуряване на разумното й изразходване за нуждите на селско стопанство.
Необходимо е да се гарантира при всички случай и минималния отток по реките,
за да не се нарушава екологичното равновесие, с цел да се избегнат наблюдаваните
неблагоприятни явления в последните години като почти пълното пресъхване на
река, водещо до пълното унищожаване на речната флора и фауна.
В бъдеще все по-стриктно следва да се обследва влиянието на бъдещи мощности
върху водните баланси в зоната на изграждане им– за да не се допуска ясно изразен
негативен ефект върху околната среда. Поради големия брой изградени мощности,
трябва задължително да се изследва съвкупността от изградени енергийни мощности в съответната територия за определяне на техния краен кумулативен ефект.
Като цяло електропроизводството от води в общината функционира и се развива
успешно и позволява доброто усвояване на богатите водни ресурси в Пирин планина. Вторият стълб в електропроизводството на територията на общината е производството на електрическа енергия от слънцето. Изградени са 21 ВЕИ соларни парка с различна големина. Периода на бум на тяхното изграждане е преминал, така

_______________________________
14. О
 бщ устройствен план на община Перник, https://goo.gl/iYmn8y
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че очакванията са за ограничаване на броя на соларните фотоволтаични паркове
и на инсталираните мощности в тях. Ако в бъдеще се продължи с изграждането на
нови такива мощности, следва да се съблюдава опазването на съществуващия поземлен фонд от земеделски земи (висока категория), пасища и гори. Територията
на община Сандански не разполага със значим потенциал за изграждане на ВЕИ
вятърни централи.
В плановия период 2014– 2020 г. особен акцент е поставен на подобряването на
енергийната ефективност на обществените сгради и на многофамилните жилищни
сгради. За целта са осигурени и два съществени финансови инструмента – Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и
Оперативна програма „Регионално развитие 2014– 2020г.”15. В бъдеще ще се разширяват възможностите на общините при управлението на енергията и от това
нарастват правата и задълженията на общинските администрации в сферата на
енергийната ефективност. Използване на общинското енергийно планиране ще се
развие като основен инструмент на политиката за устойчиво развитие на всяка община. Тази необходимост е в пряко свързана с активното ангажиране на местната
общественост в осъществяване на общинската политика в областта на енергийната
ефективност, поради факта, че част от мерките по нея трябва да се реализират и от
населението и от бизнеса в общината. Може да се каже, че първите стъпки в тази
насока са стартирали.
В предходния планов период са били въведени мерки за подобряване на енергийната ефективност в множество обществени сгради, както и много собственици на
жилищни сгради са ги санирали. Освен това е била реализирана цялостна подмяна
на уличното осветление с енергийно ефективно такова. Изготвянето и изпълнението на общинска програма за енергийна ефективност в периода на действие на
общинския план ще посочи посоката за подобряване на енергийната ефективност.
Опитът през изминалите години показа, че само по себе си разработването на една
програма не е достатъчно условие, за да бъдат реализирани икономии на енергия
и средства. Всяка програма трябва прецизно да се изпълнява, да се следят и анализират резултатите и да се актуализират поставените задачи при необходимост. При
сравнение с опита в общинското енергийно планиране при партньорски общини
от Централна и Западна Европа. Съществената разлика е процесът на контрол на
изпълнението и мониторинг на резултатите– докато в програмите на европейските
общини това е неизменен ангажимент, в общинската практиката на Сандански се
извършва изпълнение на програмите без да се следят и анализират постигнатите
резултати, за да се открият проблеми и слабости, ако съществуват такива и да се
получи подобряване на енергийната ефективност.
Поетапното въвеждане на такава практика може да се реализира с помощта изграждане на капацитет в общинските експерти, които община Сандански да натовари да отговарят за проблемите на енергийната ефективност. Те ще отговарят
за изпълнението, мониторинга и оценката на резултатите на проектите в областта
на енергийната ефективност. Тези експерти по-късно могат да получат и известни
(след трайно доказване на натрупан административен капацитет, познания и опит
в сферата) управленски функции- за управление на разходите за енергоносители
в общинската инфраструктура– сграден фонд, уличното осветление, транспорт и
други. Важно е да се задълбочат контактите с националните научни институти и
университети, за да се получи специализирана подкрепа за осъществяване трансфер на технологии, знания и опит в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.

_______________________________
15. О
 бщински план за развитие на община Сандански за периода 2014-2020г., 2016
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Приложение 5
Нормативна рамка за секторите „Енергетика“ и
„Околна среда“
1) Нормативна рамка на Европейско ниво
На ниво Европейски съюз основните нормативни документи, свързани с преминаването към чиста енергия и преодоляване на проблемите с околната среда, вследствие от производство на енергия от конвенционални източници са:
n ДИРЕ

КТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2012/27 / ЕС за енергийна ефективност
Преразгледаната директива за енергийната ефективност установява рамка от мерки, чиято основна цел е да се гарантира, че основните цели на ЕС 2020 и 2030 г. са
изпълнени. Увеличаването на енергийната ефективност ще бъде от полза за околната среда, ще намали емисиите на парникови газове, ще подобри енергийната сигурност, ще намали енергийните разходи за домакинствата и фирмите, ще помогне
за облекчаване на енергийната бедност и ще допринесе за растежа и заетостта.
Основните елементи на преразгледаната директива включват:
n Водеща цел на ЕС за енергийна ефективност от най-малко 32,5% до 2030 г.
n Задължение за постигане на икономии на енергия всяка година между 2021 и
2030 г. с 0,8% (0,24% в случая на Кипър и Малта) на годишното крайно потребление на енергия, както и гъвкавост за държавите-членки относно начина за изпълнение на това задължение
n С
 оциални разпоредби, изискващи от държавите-членки да вземат предвид необходимостта от облекчаване на енергийната бедност при разработването на политически мерки, насочени към постигане на икономии на енергия.
n ДИРЕКТИВА 2001/77/ЕС
Директивата насърчава производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния пазар за електрическа енергия. Установява задълженията към страните-членки на ЕС относно: приемане на индикативни цели за
производство на електрическа енергия от ВЕИ; въвеждане на система, гарантираща произхода на произвежданата електроенергия от ВЕИ; задължение към страните-членки за ревизиране действащата законова и регулаторна рамки, с цел намаляване административния натиск върху по-малките производители; въвеждане на
стандарти, прозрачни и недискриминационни правила в страните-членки, относно
разходите за свързване към енергийната система, и за нейното усилване и ползване
от страна на новите производители на електрическа енергия от ВЕИ.
n ДИРЕКТИВА 2004/8/ЕС
Директивата е насочена към насърчаване на когенерацията /комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия/, с цел повишаване на енергийната
ефективност в рамките на ЕС. Сред нейните основни цели се откроява стремежът
към създаване на рамка, поощряваща развитието на високоефективна когенера-
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ция, и постигане на повишена енергийна ефективност и подобряване надеждността на снабдяването. Основна краткосрочна цел на Директивата, е подкрепа
на съществуващите когенерационни инсталации, както и създаване на подходящи
пазарни нива.
n ДИРЕКТИВА 2003/30/ЕС
Директивата е насочена към насърчаване използването на биогорива или други
възобновяеми източници в транспорта. Чрез нея се задават национални индикативни цели относно дела на биогоривата в използваните в транспорта течни горива.
n ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО
Чрез нея се задават задължителни национални цели за общия дял на енергия от
възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, както и за
дела на енергията от възобновяеми източници в транспорта. Установява правилата
относно статистическите прехвърляния между държави-членки, съвместните проекти между държави-членки и с трети държави, гаранциите за произход, административните процедури, информацията и обучението и достъпа до електроенергийната мрежа за енергията от възобновяеми източници. Установява и критериите
за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса.
n ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС
Установява общата рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в
ЕС за постигане на водещата цел на Съюза за 2020 г. – подобряване на енергийната
ефективност с 20%, както и след това. Директивата предвижда правила, предназначени за отстраняване на пазарните недостатъци, които възпрепятстват ефективността на енергоснабдяването и енергопотреблението. Предвижда се въвеждане на
индикативни национални цели за енергийна ефективност до края на 2020 г.
n ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕС
Директивата цели да стимулира „разходо-ефективното” повишаване на ефективността при крайното потребление на енергия в държавите-членки като наложи два
типа мерки:
n и
 звършване на оценка на необходимите индикативни нива, както и механизмите, стимулите, институционалните инструменти, финансовите и правни рамки
за премахване на съществуващите пазарни пречки и недостатъци, които възпрепятстват ефективното крайно потребление на енергия;
n д
 а се създадат условия за насърчаването и развитието на пазара на енергийни
услуги и предоставяне на други мерки за повишаване на енергийната ефективност на крайните клиенти.
n ДИРЕКТИВА 2003/87/ЕС
Директивата въвежда схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в
рамките на Общността. Целта е стимулиране намаляването на емисии на парникови газове по икономичен и „разходо-ефективен” начин. Приоритетите в политиката на енергийния сектор са отразени в Енергийната стратегия на Република
България до 2020 г. и са в хармония с изискванията на европейските директиви
и пазарни механизми. В нея България има ясна политическа цел за насърчаване
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използването на ВЕИ. Делът на ВЕИ в енергийния баланс на България е значително по-малък от средния за страните от ЕС. Националният план за действие за
енергията от ВИ е документът, който ще осигури реализирането на националните
цели в областта на възобновяемата енергия. Целта е да се осигури устойчив преход към нисковъглеродна икономика, приложението на съвременни технологии с
ниска енергийна интензивност и разширяване дела на възобновяемите енергийни
източници в общия енергиен микс.
n Д
 иректива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24
ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)
Директивата установява правила за комплексно предотвратяване и контрол на
замърсяването, произтичащо от промишлени дейности и установява правила,
предназначени да предотвратят или – в случаите, когато това е практически неосъществимо, да намалят емисиите във въздуха, водите и земята и да предотвратят генерирането на отпадъци, с цел постигането на висока степен на опазване
на околната среда. Приложното поле на директивата се отнася за промишлените
дейности, водещи до замърсяване, в т.ч. енергийно стопанство, производство и обработване на метал, производство на продукти от нерудни минерални суровини,
химическа промишленост, управление на отпадъците и др.
n П
 редложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации
Директива следва да установява правила за контрол на емисиите на серен диоксид,
азотни оксиди и прахови частици, изпускани във въздуха от средни горивни инсталации, като по този начин се цели да се намалят емисиите във въздуха и възможните рискове за здравето на човека и околната среда от такива емисии. Директивата
ще се прилага спрямо горивните инсталации, чиято номинална входяща топлинна
мощност е равна на или по-голяма от 1 MW и по-малка от 50 MW, независимо от
използвания вид гориво.
n ДИРЕ

КТИВА 2008/1/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 януари 2008 година за комплексно предотвратяване и
контрол на замърсяването
Целта на директивата е постигането на комплексно предотвратяване и контрол на
замърсяването, произтичащо от следните дейности: енергийно стопанство, производство и обработване на метали, химическа промишленост, управление на отпадъците и други дейности. Тя установява мерки, предназначени да предотвратят
или в случаите, когато това е практически неосъществимо, да намалят емисиите
във въздуха, водите и земята в резултат от посочените дейности, включително и
мерки, свързани с отпадъците, целящи постигането на високо ниво на опазване на
околната среда като цяло, без да се засяга действието на Директива 85/337/ЕИО и
други приложими разпоредби на Общността.
n С
 ъобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и
Европейската инвестиционна банка: Рамкова стратегия за устойчив
енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите
на изменението на климата (COM(2015) 80 final, 25.2.2015 г.)
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Съобщението определя стратегията зад предложения от ЕС пакет относно енергийния съюз. Тъй като енергетиката в ЕС се регулира на национално равнище, целта на
енергийния съюз е да трансформира енергийната система на ЕС, която в момента се
състои от 28 национални рамки, в една обща за ЕС рамка. В съобщението се определят пет основни измерения, които стоят в основата на стратегията за енергийния
съюз, които ще донесат по-голяма сигурност, устойчивост и конкурентоспособност:
сигурност на доставките, намаляване на емисиите, напълно интегриран вътрешен
пазар, енергийна ефективност, научни изследвания и иновации.
n Р
 ешение (EС) 2017/684 на Европейския парламент и на Съвета от 5
април 2017 година за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС
Чрез Решението се създава система за обмен на информация между държавите от
ЕС и Европейската комисия относно споразуменията в областта на енергетиката, подписани между една или няколко държави от ЕС, от една страна, и трети държави
или международни организации, от друга. Целта е да се гарантира, че междуправителствените споразумения, подписани от държавите от ЕС с трети държави или
международни организации, са в съответствие с правото на ЕС. Това следва да гарантира правилно функциониране на вътрешния пазар, да подобри сигурността на
доставките в ЕС и да доведе до по-добра прозрачност и координация по въпросите в
областта на енергетиката между държавите от ЕС и с Комисията.
n С
 ъобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Цени и разходи на енергията в Европа. (COM(2014) 21 final от
22.1.2014 г. – непубликувано в Официален вестник)
Целта на доклада е да се използва от ЕС като помощ за разработването на амбициозна, но достоверна рамка, за климата и енергията до 2030 г., която е рентабилна и не
подкопава конкурентоспособността на Европа. Комисията предлага редица начини
за действие с цел да се гарантира, че гражданите и промишлеността в Европа могат
да се справят ефективно с предизвикателството относно цените на енергията и че ЕС
може да запази своята конкурентоспособност днес, до 2030 г. и след това.
n С
 ъобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Технологии и нововъведения в енергетиката (COM(2013) 253 final,
2.5.2013 г.)
В Съобщението се излага стратегия, която допълва съществуващото законодателство, за да се гарантира, че държавите от ЕС ще продължат да имат водещ сектор за
технологии и нововъведения, който ще отговаря на предизвикателствата до 2020 г.
и след това. То има за цел въвеждането на пазара на технологии за постигане на висока ефективност, ниски разходи, ниски въглеродни емисии и устойчива енергия,
за да се постигнат по този начин целите на Стратегията за интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж „ Европа 2020 “.
n Р
 егламент (ЕС) № 256/2014 на Европейския парламент и на Съвета
от 26 февруари 2014 година относно нотифицирането до Комисията
на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструк-
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тура в Европейския съюз, за замяна на Регламент (ЕС, Евратом) №
617/2010 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета.
Започвайки от 1 януари 2015 г. и след това на всеки две години, държавите от ЕС
следва да нотифицират Европейската комисия за инвестиционните проекти в
енергийна инфраструктура в следните сектори: течни горива; природен газ; електроенергия (включително електроенергията от възобновяеми източници, електроенергията от въглища и лигнит и комбинираното производство на електроенергия
и полезна топлоенергия); производство на биогорива; улавяне, пренос и съхранение на въглероден диоксид, генериран в тези сектори. Данните ще помогнат на
Комисията да получи цялостна картина на развитието на инвестициите в областта
на енергийната инфраструктура в ЕС. Наличието на редовна и актуална информация следва да даде възможност на Комисията да прави сравнения и оценки и да
предлага подходящи мерки.
n С
 ъобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Енергия 2020: стратегия за конкурентна, устойчива и сигурна
енергия (COM(2010) 639 окончателен, 10.11.2010 г.)
Със съобщението се предлага нова енергийна стратегия за периода до 2020 г. Тя
надгражда вече постигнатия напредък, определя начини за справяне с нови предизвикателства и определя стъпките, необходими за изпълнението на средносрочните
политически цели на ЕС. Новата енергийна стратегия се фокусира върху пет приоритета: Постигане на енергийно ефективна Европа; Осигуряване на свободно движение на енергия; Осигуряване на сигурна, безопасна и достъпна енергия за обществеността и за предприятията; Разширяване на водещата роля на Европа в енергийните
технологии и иновации; Осигуряване на стабилни международни партньорства.
n Р
 егламент (ЕС) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета
от 13 юли 2009 година за създаване на програма за подпомагане на
икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова
помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката
Регламентът създава Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ)
с цел финансиране на проекти в ключови области на енергийния сектор: газови и
електрически инфраструктури, вятърна енергия от морето, улавяне и съхранение
на въглероден диоксид. ЕЕПВ съставлява част от Плана за икономическо възстановяване, изготвен с оглед преодоляване на въздействието на финансовата и енергийната криза, която засегна европейската икономика през 2008 г.
n С
 ъобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (COM(2011) 885 окончателен, 15.12.2011 г.)
В Енергийната пътна карта се разглеждат няколко сценария за постигане до 2050
г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, като в същото време се гарантира сигурност на енергийните доставки. В нея се демонстрира, че който и сценарий да бъде избран, целите за декарбонизацията са осъществими. Пътната карта определя следните фактори за постигане на новата енергийна
система:
n Т
 рябва да се изпълни изцяло съществуващата стратегия „Енергетика 2020“ с
възможността й да спомогне за намаляване на емисиите с 40 % до 2050 г.
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n О
 сновният акцент трябва да бъде върху енергийната ефективност, по-специално
на новите и старите сгради, в транспорта, продуктите и електроуредите.
n В
 ъзобновяемите енергийни източници имат потенциал да осигурят около 30 %
от общото потребление на енергия в ЕС до 2030 г.
n Н
 еобходими са по-големи публични и частни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и в технологични иновации, за да стане икономически жизнеспособна енергетиката с ниски нива на въглеродни емисии.
n З
 аместването на въглищата и нефта с газ може да намали емисиите при съществуващите понастоящем технологии поне до 2030 г. или 2035 г
n Ц
 ените на енергията трябва по-добре да отразяват действителните разходи,
особено когато се правят нови инвестиции. Колкото по-рано се постигне това,
толкова по-лесно ще се осъществи промяната към система с ниски нива на въглеродни емисии.
n Н
 еобходима е нова енергийна инфраструктура, например за електрическите автомобили, както и капацитет за съхранение на енергия на територията на Европейския съюз и в съседните страни.
n Б
 езопасността и сигурността на традиционните и на новите енергийни източници трябва да остане с първостепенно значение.
n Е
 С трябва да приеме по-широк и по-координиран подход към международните
отношения в областта на енергетиката и действията си за борба с изменението
на климата.
n Т
 рябва да се зададат конкретни междинни етапи за изпълнението на постижими
цели и да се дадат насоки на инвеститорите, докато ЕС предприеме следващата
стъпка, като дефинира своята рамка на политиките до 2030 г.
n С
 ъобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите
за започване на процеса на обществени консултации относно новата
структура на енергийния пазар
В Съобщението се подчертава, че трансграничните, краткосрочни (включително в
рамките на деня) пазари са основни за един ефективен енергиен пазар. Те трябва
да бъдат структурирани, като се вземе под внимание бъдещата енергийна система,
т.е. такава, която ще обединява едромащабни, трансгранични потоци от електроенергия и големи обеми от променливо производство от възобновяеми източници.
Те биха реагирали на бързия растеж на променливото производство от възобновяеми източници и на необходимостта от сигурно и стабилно функциониране на
електрическата мрежа.
n С
 ъобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Европейска стратегия за енергийна сигурност (COM(2014) 330 final от 28
май 2014 г.)
Стратегията се фокусира върху осигуряването на енергийните доставки в Европейския съюз в настоящия геополитически контекст на зависимост от вноса на енергия. Трябва да бъдат предприети 8 основни действия:
1) Незабавни действия за предотвратяване на нарушение на енергийните доставките през зимата на 2014/2015 г.: особено важно за държави,
които зависят от един единствен доставчик на газ, това действие включва повишаване на капацитета за съхранение, разработване на планове за сигурност
на доставките и използване в по-голяма степен на потенциала на втечнения
природен газ.
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2) У
 крепване на механизмите за реагиране в извънредни ситуации и
механизмите за солидарност на държавите-членки на ЕС, включително координиране на оценките на риска и плановете за действие при непредвидени ситуации и защита на стратегическа/критична инфраструктура като
например тръбопроводи и преразглеждане на Регламента за сигурността на
доставките на газ.
3) Намаляване на търсенето на енергия: законодателство като Директивата за енергийната ефективност и Директивата за енергийните характеристики на сградите трябва да се изпълняват стриктно, докато други трябва да се
преразгледат. Необходими са действия за определяне на потенциала за подобряване на енергийната ефективност, както и на препятствията пред енергийно-ефективните технологии. С цел привличане на допълнителни инвестиции в
публичния сектор европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)
разполагат с 27 млрд. евро, които да инвестира в икономика с ниска въглеродна интензивност, включително и в енергийна ефективност.
4) Изграждане на ефективен и интегриран вътрешен пазар: включително чрез запълване на пропуските в енергийната инфраструктура на ЕС и
увеличаване на целта за междусистемна свързаност на капацитета за
електроенергия от 10 % през 2020 г. до 15 % до 2030 г.
5) У
 величаване на местното производство на енергия на ЕС: включително повишено използване на енергия от възобновяеми източници, устойчиво
производство на изкопаеми горива и пълно прилагане на Директивата за улавяне и съхранение на въглерод.
6) Развитие на енергийните технологии: още по-голямо намаляване на търсенето на енергия, диверсифициране и консолидиране на възможностите за
доставка и оптимизиране на енергийната инфраструктура.
7) Диверсифициране на външните доставки и свързаната с това инфраструктура: по отношение на газта, от съществено значение е достъпът
до разнообразни източници, както и запазване на обемите внос от надеждни
доставчици. Трябва да се обърне внимание на инвестициите в нови ядрени
централи, за да се изгради диверсифициран портфейл за доставки на ядрено
гориво, като по този начин да се намали зависимостта от Русия.
8) Подобряване на координацията на националните енергийни политики и комуникацията по външни въпроси: въпреки че решенията
относно енергийния микс, нарастващото интегриране на енергийната инфраструктура и пазари, общата зависимост от външни доставчици и необходимостта да се гарантира солидарността във време на криза са национален прерогатив, всичко това предполага, че основните политически решения в
областта на енергетиката трябва да бъдат координирани, а ЕС следва да
разработи съгласувани послания относно външните аспекти на енергийната политика.
n П
 репоръка 2013/105/EО на Комисията от 9 октомври 2009 г. относно
мобилизирането на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с
ниска въглеродна интензивност
Чрез настоящия документ Европейската комисия представя два набора от препоръки, един за сектора на ИКТ и един за държавите – членки на ЕС, за улесняване на
прехода на ЕС към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност. В Препоръката за държавите – членки на ЕС, освен всичко останало Комиси-
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ята моли държавите – членки на ЕС, да използват решения на основата на ИКТ за
повишаване на енергийната ефективност. Интелигентните мрежи и интелигентните
измервателни системи могат да повишат производствената ефективност и контрол,
както и да подобрят разпределението и потреблението на енергия.
n С
 ъобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Инвестиране в разработването на нисковъглеродни технологии
(във връзка със Стратегическия план за енергийни технологии – SETPlan) COM(2009) 519 окончателен, 7.10.2009 г.)
Европейският стратегически план за енергийни технологии (SET-Plan) има за цел
да насърчи развитието и използването на нисковъглеродни технологии до 2020
г. Той насърчава сътрудничеството между държави, дружества и изследователски
институции от ЕС, което чрез обединяването на умения и средства може да намали
разходите. Освен това спомага и за финансирането на проекти.
n П
 рограма Коперник на ЕК
Коперник е програма на Европейския съюз за наблюдение на Земята, която разглежда нашата планета и нейната околна среда в полза за всички европейски граждани. Тя предлага информационни услуги, базирани на спътниково наблюдение
на Земята и на място (непространствени) данни.
Програмата е координирана и управлявана от Европейската комисия. Тя се изпълнява в партньорство с държавите-членки, Европейската космическа агенция
(ЕКА), Европейската организация за експлоатиране на метеорологични спътници (EUMETSAT), Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози
(ECMWF), агенциите на ЕС и Mercator Ocеan.
Големи количества глобални данни от сателити и от наземни, въздушни и морски измервателни системи се използват за предоставяне на информация, която
да помогне на доставчиците на услуги, публичните органи и други международни
организации да подобрят качеството на живот на гражданите на Европа. Предоставяните информационни услуги са свободно и открито достъпни за своите потребители на следните уеб-адреси:
https://emergency.copernicus.eu/
https://scihub.copernicus.eu/
https://climate.copernicus.eu/

2) Национална нормативна рамка за секторите „Енергетика“ и „Околна
среда“
За България нормативните документи, които определят отношенията, касаещи насърчаване внедряването на нови технологии в сектор „Енергетика“, използващи
енергия от ВЕИ, енергийната ефективност и опазването на околната среда са:
n З
 АКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА и подзаконовите нормативни актове за неговото
прилагане;
n З
 АКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане;
n З
 АКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ и подзаконовите
нормативни актове за неговото прилагане;
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n З
 АКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА и подзаконовите нормативни
актове за неговото прилагане;
n З
 АКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.
На национално ниво, са разработени следните документи в областта на ВЕИ и
биогоривата:
n Е
 нергийна стратегия на Република България до 2020 г. за надеждна, ефективна
и по-чиста енергетика;
n Н
 ационална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 г.;
n Н
 ационална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата
за периода 2008-2020 г.;
n Н
 ационален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г.
(http://www.iag.bg/data/docs/plan_biomasa.pdf)
n Н
 ационална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.;
n Н
 ационален план за действие за енергията от възобновяеми източници /обхваща периода 2010-2020 г./.
n Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до
2020 г.
n Т
 рети национален план по действие за изменението на климата 2013 – 2020 г.
n А
 ктуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. в програмен формат
на министерство на енергетиката;
n Б
 юджет в програмен формат на Министерство на енергетиката за 2018 г.;
n С
 амостоятелно почти всички общини в Р. България имат разработени и приети
на редовни сесии на общинските съвети Общински програми за насърчаване на
използването на Възобновяеми енергийни източници и планове за Енергийна
ефективност.
В процес на разработване:
n Н
 ационална стратегия за адаптация
n Н
 ационална енергийна стратегия
n И
 нтегрирани национални планове за действие в областта на енергетиката и климата за периода 2021 — 2030 г.
n П
 ринос на България за национални планове за действие в областта на климата с
цел намаляване на емисиите към целите на Парижкото споразумение
От 2011 г. е в сила Законът за енергията от възобновяеми източници, който отмени
Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата.
Законът урежда материята в сферата на енергетиката и по – конкретно онзи дял от
нея, който се формира от неизкопаеми източници на първична енергия.
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Целите пред закона са:
n н
 асърчаване на производството и потреблението на енергия, произведена от
възобновяеми източници, насърчаване на производството и потреблението на
биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
n с ъздаване на условия за включване на газ от възобновяеми източници в мрежите за пренос и разпределение на природен газ;
n с ъздаване на условия за включване на топлинна енергия и енергия за охлаждане
от възобновяеми източници в топлопреносни мрежи;
n о
 сигуряване на информация относно схемите за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми
източници на всички заинтересовани лица, участващи в процеса на производство и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, на производство и потребление на газ от
възобновяеми източници, както и на производство и потребление на биогорива
и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
n с ъздаване на условия за постигане на устойчива и конкурентна енергийна политика и икономически растеж чрез иновации, внедряване на нови продукти и
технологии;
n с ъздаване на условия за постигане на устойчиво развитие на регионално и местно ниво;
n с ъздаване на условия за повишаване на конкурентоспособността на малките и
средните предприятия чрез производство и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници;
n с игурност на енергийните доставки, снабдяването и техническа безопасност,
опазване на околната среда и ограничаване изменението на климата;
n п
 овишаване на жизнения стандарт на населението чрез икономически ефективно използване на енергията от възобновяеми източници.
Основен държавен орган в тази сфера е Министерският съвет, определящ политиката, както и министъра на енергетиката.
Органи със специална компетентност с правомощия в разглежданата сфера са Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)16, като едно от основните й правомощия е да определя преференциалните цени за изкупуване на произведена
енергия от възобновяеми източници. Другият орган със специална компетентност
с правомощия в областта на производството на енергия от възобновяеми източници е Агенцията за устойчиво енергийно развитие17, която изпълнява политиката в
сферата на производството на енергия от възобновяеми източници.
Кметът на община и областният управител провеждат политиката в тази сфера на
местно ниво.
Министерски съвет приема Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници. Целта, която следва да се постигне с настоящия план за действие
за периода 2010 г. – 2020 г. е дял от 16 % в брутното крайно потребление на енергия, включително 10 % дял в потреблението на енергия в транспорта. Националния план за действие определя средни стойности за двегодишни периоди, за дял от
брутното потребление на енергия, които трябва да бъдат постигнати, както следва:
_______________________________
16. h
 ttp://www.dker.bg/
17. http://www.seea.government.bg
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n о
 т 2011 до 2012 г. включително – 10,72 на сто;
n о
 т 2013 до 2014 г. включително – 11,38 на сто;
n о
 т 2015 до 2016 г. включително – 12,37 на сто;
 т 2017 до 2018 г. включително – 13,69 на сто;
n о
n о
 т 2018 до 2019г. включително – 14,8 на сто;
n о
 т 2019 до 2020 включително – 16,0 на сто.
Законът предвижда възможност за статистически прехвърляния на количества
енергия произведена от възобновяеми източници извършени между държави
членки. В такъв случай при придобиване на енергия, количеството придобито
енергия се взема предвид за постигане дял брутно потребление на енергия заложен в Националния план за действие.
Насърчаването на производството на енергия от възобновяеми източници се извършва чрез:
n р
 азработване на схеми за подпомагане производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и
енергия от възобновяеми източници в транспорта и на течни горива от биомаса;
n р
 азработване на схеми за подпомагане производството и потреблението на енергия от биомаса, в случаите когато се използват технологии с висока степен на
опазване на околната среда и се произвежда енергия по високоефективен способ;
n р
 азработване на съвместни схеми за подпомагане с другите държави – членки на
Европейския съюз, за подпомагане производството и потреблението на енергия
от възобновяеми източници;
n ф
 инансиране на дейности и проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, както и за използване на енергия от възобновяеми източници
при крайното потребление на енергия от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и от други финансови институции;
n д
 оговори с гарантиран резултат съгласно Закона за енергийната ефективност,
свързани с използване на енергията от възобновяеми източници.
Производството на електрическа енергия от възобновяеми източници, включително на електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и/или
енергия за охлаждане и електрическа енергия от възобновяеми източници, се насърчава чрез:
n п
 редоставяне на гарантиран достъп на електрическата енергия, произведена от
възобновяеми източници, до преносната и разпределителните електрически
мрежи при спазване на критериите за сигурност;
n г арантиране на преноса и разпределението на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, при спазване на критериите за сигурност;
n о
 сигуряване изграждането на необходимата инфраструктура и електроенергийни мощности за регулиране на електроенергийната система;
n п
 редоставяне на приоритет при разпределяне на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, при спазване на критериите за сигурност;
n и
 зкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, за определен в този закон срок;
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n о
 пределяне на преференциална цена за изкупуване на електрическата енергия,
произведена от възобновяеми източници, включително и електрическата енергия, произведена от биомаса, чрез технологии за пряко изгаряне, с изключение
на енергията, произведена от водноелектрически централи с обща инсталирана
мощност над 10 MW;
n о
 пределяне на преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия,
произведена от биомаса, в случаите когато се използват технологии за термична
газификация; цената не може да бъде по-ниска от 30 на сто над преференциалната цена, определена за електрическата енергия, произведена от биомаса от
отпадна дървесина и други, чрез технологии за пряко изгаряне с комбиниран
цикъл.
Производството на топлинна енергия и на енергия за охлаждане от възобновяеми
източници се насърчава чрез:
n п
 одпомагане и реализиране на проекти за изграждане на топлопреносни мрежи
в населени места, отговарящи на изискванията за обособена територия по чл.
43, ал. 7 от Закона за енергетиката, когато е доказана икономическа целесъобразност за потребление на топлинна енергия от възобновяеми източници, за
производството на която е представен идеен инвестиционен проект;
n п
 одпомагане и реализиране на проекти за изграждане на малки децентрализирани системи за топлинна енергия и/или енергия за охлаждане;
n п
 рисъединяване на обекти за производство на топлинна енергия от възобновяеми източници към топлопреносната мрежа и изкупуване от топлопреносното
предприятие на произведената от друг производител топлинна енергия, при условията на Закона за енергетиката, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно.
Производството на газ от възобновяеми източници се насърчава чрез:
n п
 редоставяне на гарантиран достъп до преносната и разпределителните мрежи
при спазване на критериите за сигурност, предложени от операторите на газопреносната и газоразпределителните системи и одобрени от ДКЕВР;
n г арантиране на преноса и разпределението на газ, произведен от възобновяеми
източници, при спазване на критериите за сигурност;
n н
 едопускане на дискриминация по отношение на газ от възобновяеми източници при определянето на такси за пренос и разпределение по преносна или
разпределителна мрежа;
n п
 убликуване от операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи
на тарифите за присъединяване на обекти за производство на газ от възобновяеми източници;
n з адължително изкупуване на газ от възобновяеми източници със сертификат за
качество и налягане, съгласно договор с обществения доставчик и/или крайните
снабдители по преференциални цени, определени от ДКЕВР.
Производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта се насърчават чрез:
n д
 остъпност на транспортните горива;
n о
 сигуряване ефективна работа на двигателите при спазване на техническите и
качествените норми за производство на биогорива;
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n п
 редлагане на смеси на биогорива като съставна част на течните горива от нефтен произход за двигатели с вътрешно горене;
n у стойчиво развитие на земеделието и горското стопанство;
 азвитие и въвеждане на нови технологии за оползотворяване на отпадъци,
n р
остатъци, нехранителни целулозни и лигноцелулозни материали за производството на биогорива;
n р
 азвитие и въвеждане на електрически автомобили в обществения и личния
транспорт;
n и
 зграждане на станции за зареждане на електрически автомобили при строеж
на нови или реконструкция на съществуващи паркинги в урбанизираните територии;
n и
 зграждане на инфраструктура за зареждане на електрически автомобили извън урбанизираните територии;
n ф
 инансова подкрепа за потреблението на биогорива.
Производството и потреблението на течни горива от биомаса се насърчават чрез:
n у стойчиво развитие на земеделието и горското стопанство;
 инансова подкрепа за потреблението на течни горива от биомаса;
n ф
n р
 азработване на схеми за подпомагане производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и
енергия от възобновяеми източници в транспорта и на течни горива от биомаса;
n р
 азработване на схеми за подпомагане производството и потреблението на енергия от биомаса, в случаите когато се използват технологии с висока степен на
опазване на околната среда и се произвежда енергия по високоефективен способ;
n р
 азработване на съвместни схеми за подпомагане с другите държави – членки на
Европейския съюз, за подпомагане производството и потреблението на енергия
от възобновяеми източници;
n ф
 инансиране на дейности и проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, както и за използване на енергия от възобновяеми източници
при крайното потребление на енергия от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и от други финансови институции;
n д
 оговори с гарантиран резултат съгласно Закона за енергийната ефективност,
свързани с използване на енергията от възобновяеми източници.
n п
 редоставяне на гарантиран достъп на електрическата енергия, произведена от
възобновяеми източници, до преносната и разпределителните електрически
мрежи при спазване на критериите за сигурност;
n г арантиране на преноса и разпределението на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, при спазване на критериите за сигурност;
n о
 сигуряване изграждането на необходимата инфраструктура и електроенергийни мощности за регулиране на електроенергийната система;
n п
 редоставяне на приоритет при разпределение на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, при спазване на критериите за сигурност;
n и
 зкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, за определен в този закон срок;
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n о
 пределяне на преференциална цена за изкупуване на електрическата енергия,
произведена от възобновяеми източници, включително и електрическата енергия, произведена от биомаса, чрез технологии за пряко изгаряне, с изключение
на енергията, произведена от водноелектрически централи с обща инсталирана
мощност над 10 MW;
n о
 пределяне на преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия,
произведена от биомаса, в случаите когато се използват технологии за термична
газификация; цената не може да бъде по-ниска от 30 на сто над преференциалната цена, определена за електрическата енергия, произведена от биомаса от
отпадна дървесина и други, чрез технологии за пряко изгаряне с комбиниран
цикъл.
При изграждане на нови или при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради, законът предвижда въвеждането
в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно. В тези
случаи най-малко 15 на сто от общото количество топлинна енергия и енергия за
охлаждане, необходима на сградата, трябва да бъде произведена от възобновяеми
източници чрез въвеждане на:
n ц
 ентрализирано отопление, използващо биомаса или геотермална енергия;
 ндивидуални съоръжения за изгаряне на биомаса с ефективност на преобраn и
зуването най-малко 85 на сто при жилищни и търговски сгради и 70 на сто при
промишлени сгради;
n с лънчеви топлинни инсталации;
n т ермопомпи и повърхностни геотермални системи.
От 01.01.2012 г. това изискване важи за сградите за обществено обслужване. За
частните сгради законът отлага изпълнението на посоченото правило, като е предвидено то да действа от 31.12.2014 г.
Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от обществения
доставчик, съответно крайните снабдители по определената от КЕВР преференциална цена. Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува въз
основа на сключени дългосрочни договори за изкупуване за срок от:
n д
 вадесет години – за електрическата енергия, произведена от геотермална и
слънчева енергия, както и за електрическата енергия, произведена от биомаса;
n д
 ванадесет години – за електрическата енергия, произведена от вятърна енергия;
n п
 етнадесет години – за електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, както и за електрическата
енергия, произведена от други видове възобновяеми източници.
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Приложение 6
КОНКУРЕНТНИ И СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА –
МЕТОДИЧЕСКА БАЗА
Сравнителното предимство (comparative advantage) е икономическа закономерност, която се отнася до способността на даден икономически субект, респективно целевата територия да произвежда стоки и услуги на по-ниска цена от
останалите икономически субекти (територии)18.
Принципът на сравнително предимство предполага, че при свободна търговия
един икономически субект ще произвежда повече или ще консумира по-малко от
стока или услуга, за което същият има сравнително предимство. Сравнително предимство е икономическата реалност, описваща ползите за отделните хора, фирми
или целевата територия, които произтичат от различията в техните производствени фактори или технологичен прогрес. В икономическия модел икономическите
субекти/целевата територия имат сравнително предимство пред другите при производството на определени стоки/услуги, ако могат да произвеждат тези стоки или
услуги на по-ниска относителна цена, т.е. при по-ниска относителна пределна цена
на производство и по-голям марж на печалба.
Конкурентното предимство (competitive advantage) представлява условията,
които позволяват на икономическите субекти или целевата територия да произвеждат стоки и услуги на по-ниска цена или да са по-желани от консуматорите.
Конкурентното предимство се свързва с редица фактори, в т.ч. ценова структура,
марка, качество и предлагане на продуктите/услугите, мрежи за доставка, интелектуална собственост и обслужване на клиентите19. Именно степента на обезпеченост
и конфигурацията на тези фактори предопределят конкурентното предимство на
целевата територия, съответно нейната корпоративна структура.
Локализирането на икономическите субекти (фирмите) в пространството, връзките, които те създават помежду си и факторите на производство, които същите използват създават конкурентното предимство на територията.
В своята книга Конкурентното предимство на нациите, Майкъл Портър моделира ефектът от локализирането на отделните компоненти на конкурентното предимство по следния начин:

_______________________________
18. D
 avid Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation, 1817
19. M
 ichael E. Porter, Competitive Advantage, 1985
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Фирмена стратегия и конкуренция

Производствени
фактори

n Б
 рой и цена на
производствените фактори
n П
 риродни ресурси

n Л
 окален контекст,
който насърчава
подходящи форми
на инвестиции
и устойчивото
обновяване
n Силна конкуренция
между местните
конкуренти

n Ч
 овешки ресурси
n Ф
 инансови ресурси
n Ф
 изическа
инфраструктура

Свързано и
поддържащо
производство

n А
 дминистративна
инфраструктура
n И
 нформационна
инфраструктура
n Н
 аучна и технологична
инфраструктура

n К
 ачество на производствените
фактори

Условия на търсене

n В
 зискателни местни
клиенти
n Н
 еобичайно
местно търсене в
специализирани
сегменти, които могат
да бъдат обслужвани
глобално
n Н
 ужди на клиентите,
които се очакват другаде

n Наличие на способни,
местно базирани
доставчици
n Наличие на
конкурентно свързани
индустрии

n С
 пециализация на
производствените фактори

1) П
 роизводствените фактори са наличието на фактори като квалифицирана
работна сила или инфраструктура за производство на определени стоки или услуги на целевата територия.
2) У
 словията на търсене определят спецификата на търсенето на стоки и услуги
върху целевата територия.
3) Свързаното и поддържащо производство е наличието или отсъствието
върху територията на други свързани производства, които да се конкурират на
други пазари, вкл. международни.
4) Фирмената стратегия и конкуренция представляват условията в управлението на територията съгласно които бизнесът се създава, организира и управлява, както и характера на местната конкуренция.
За да се дефинират по-конкретно сравнителните и конкурентните предимства на
региона, се извършва SWOT анализ съгласно следната логическа матрица:
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Силни страни

Слаби страни
(вътрешни фактори)

 актори, които не работят добре
n П
 оложителните страни в сектора, n Ф
или които могат да се изпълнят или
които работят добре;
организират по-добре;
n Р
 есурс или капацитет, който може да
 граничение или дефект, които
се използва ефективно за постигане n О
пречат на постигането на целите;
на целите;
 бласти, в които страната или секn Р
 есурс или друго преимущество, кое- n О
тора изостава съществено спрямо
то притежава секторът в сравнение с
другите.
други страни и сектори.
Възможности

Заплахи

(външни фактори)
 ай-неблагоприятните елементи
n Н
 ай-благоприятните елементи на n Н
на външната среда;
външната среда;
 итуации, които водят до потенn С
 итуации, при които външните пол- n С
циално вредни външни събития и
зи са абсолютно ясни и има голяма
резултати, ако не се предприемат
вероятност да се реализират, ако се
съответни действия;
предприемат определени действия;
 граничения, които намаляват възn В
 ъзможности за надграждане на ба- n О
можностите за растеж или промязата на силните страни или преодона.
ляване на слабостите.

Анализирането на събраната информация се извършва на базата на комбинирането
на отделните елементи на SWOT анализа, като за всяка комбинация е търсен
отговор на определен въпрос, както е показано по-долу:
SWOT матрица

Вътрешна
среда

Външна среда
Възможности

Заплахи

Слаби страни

ТЪРСЯ

ПРЕДОТВРАТЯВАМ

Силни страни

ИЗПОЛЗВАМ

ПРОТИВОПОСТАВЯМ
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Приложение 7
ОБОБЩЕНА SWOT МАТРИЦА НА БАЗАТА НА SWOT
АНАЛИЗИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН И ОБЛАСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТИТЕ БЛАГОЕВГРАД, КЮСТЕНДИЛ,
ПЕРНИК И СОФИЙСКА
Силни страни

Слаби страни
(вътрешни фактори)

n Географско положение на целевата
територия – граница с три държави
и кръстопът на 3 европейски транспортни коридори (ЕТК) – 4, 8 и 10;
n Наличие в близост на град от европейската полицентрична мрежа –
столицата София – (MEGA)20 и бърз
достъп до него по АМ;
n Съхранено културно-историческо
наследство и природна среда с богато биоразнообразие и висок дял
на защитените територии и защитените зони по НАТУРА 2000;
n Висок дял на горския фонд и наличие на значителни горскостопански ресурси;
n Сравнително добре развита инженерна инфраструктура – пътища,
водоснабдяване, телефонизация,
оптични кабели, енергоснабдяване;
n Сравнително добре развит третичен сектор на икономиката на целевата територия;
n Богати водни ресурси, вкл. хидротермални, използвани в селското
стопанство и балнеологията;
n Наличие на ресурси за енергия от
ВЕИ – вятърна, слънчева, водна и
геотермална.

_______________________________
20. Metropolitan European Growth Area
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n Териториален поляритет и значителни вътрешнорегионални диспаритети по всички показатели на
социално-икономическото и инфраструктурно развитие, наличие на голям брой изоставащи периферни територии
n Разпокъсаност, маломерност и отдалеченост на поземлените имоти с
един и същи собственик или с еднакво
предназначение;
n Неблагоприятни демографски тенденции (застаряване и миграция на
населението), особено интензивни в
населените места от по-нисък ранг и
периферните територии;
n Влошена структура на заетостта –
ниска икономическа активност на населението, ниски доходи, съсредоточаване на работните места в сектори
с ниска добавена стойност на труда,
миграция на квалифициран персонал
и липса на високоспециализирани кадри;
n Слаби връзки между изследователските центрове, университетите и бизнеса;
n Ниска производителност и ресурсна
ефективност на местната икономика,
нисък дял на високотехнологичните
предприятия;
n Ниска енергийна ефективност в производството и в бита;

Приложения

n В
 лошено качество на околната среда
на териториите с развитие на енергетиката, основана на добива и изгарянето на въглища и липса на ефективни мерки и дейности за рекултивация
на замърсени терени.
Възможности

Заплахи

(външни фактори)
n Интегрирано развитие на територията – засилване на връзките и
взаимодействието между центровете и агломерационните ареали
(съгл. Йерархичната структура от
НКПР 2013-2025);
n Изграждане на транспортната инфраструктура по направление на
ЕТК и подобряване на връзките с
регионалната транспортна мрежа,
в т.ч. развитие на логистични центрове и създаване на условия за интермодален транспорт;
n Подобряване на екологичната, социалната и бизнес инфраструктурата;
n Привличане на повече преки чуждестранни инвестиции и капитализиране на достъпа до вътрешни и
външни пазари (създаване на мрежи, клъстери, технологична специализация и т.н.);
n Повишаване
конкурентоспособността на икономиката, в т.ч. МСП
чрез технологично обновяване и
иновации с акцент върху експортния потенциал и висока добавена
стойност на единица произведен
продукт;
n Подобряване на взаимодействието
между университетите, изследователските институти и бизнеса;
n Повишаване използване на алтернативни енергийни източници за
сметка на тези, основани на добива
и изгарянето на въглища;
n Оползотворяване на потенциала
на територията за развитие на алтернативни дейности, в т.ч. земеделие, туризъм, преработвателна
промишленост.

n Задълбочаване на териториалните
диспропорции в заетостта и доходите
и качеството на живота;
n Продължаващо негативно развитие
на демографските тенденции (застаряване на населението и миграция на
младите хора, обезлюдяване на периферните територии);
n Забавяне на реализацията на значими
инфраструктурни проекти;
n Засилен външен конкурентен натиск
върху регионалната икономика;
n Продължаване на политиката за формална децентрализация (делегиране
на дейности от централно на местно
ниво, но без осигуряване на необходимата финансова самостоятелност на
местното самоуправление);
n Неадекватно програмиране на националните приоритети и рамката за усвояване на средствата от ЕС, водещо
до сегментирано и некоординирано
секторно икономическо развитие, без
отчитане на конкурентните предимства на територията;
n Забавяне на нормативните и структурни реформи, свързани със сектора
на енергетиката, основана на добива и
изгарянето на въглища, респективно
непостигане на европейските и национални цели, свързани със сектора;
n Продължаващи промишлени и транспортни замърсявания на околната
среда, поради пропуски в националното законодателство и неефективен
контрол от страна на компетентните
органи;
n Неблагоприятно влияние на климатичните промени, енергийната зависимост и глобализацията.
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Приложение 8
Методика за оценка на сценариите за алтернативно
икономическо развитие
1) Качествени оценъчни стойности
a. Ниско – мярка, действие, стойност или друго, неводещо до постигане на целите
на ЕС 2030;
b. Средно – мярка, действие, стойност или друго, водещо до постигане на 70% или
повече на целите на ЕС 2030;
c. Високо – мярка, действие, стойност или друго, водещо до постигане на 100% на
целите на ЕС 2030.
2) Параметри и индикатори за сравнение
a. описание и обосновка на предложените икономически дейности;
b. връзка със сравнителните и конкурентите предимства на региона;
c. принос към постигане на комбинираните елементи на SWOT анализа;
d. индикатори за сравнение с останалите алтернативи, в т.ч.:
n съответствие с целите за декарбонизация и екологичните изисквания на ЕС
(ниско, средно, високо);
n цена за постигане целите за декарбонизация и екологичните изисквания на ЕС,
в т.ч. санкции за непостигане на целите (ако е приложимо);
n необходими инвестиции за изпълнение на предложените дейности;
n предимства и недостатъци на предложената алтернатива от гледна точка на:
• брой, вид (законодателни органи, администрация, бизнес, синдикати, контролиращи органи, НПО и др.) и степен на ангажираност на заинтересованите
страни (висока, средна, ниска);
• възможен период за реализация (краткосрочен – до 2 години, средносрочен –
от 3 до 5 години, дългосрочен – от 5 до 10 години);
• ефект върху заетостта и доходите на населението, БВП на глава от населението, ПЧИ – прогнозирани като ниско, средно, високо;
• влияние върху околната среда;
• потенциал за бъдещо развитие на целевата територия.
3) М
 инимално прагово ниво и пространствен обсег на пазарно търсене
за първоначално възникване на алтернативните икономически дейности
a. Оценка на предложените алтернативни икономически дейности от съответния сценарий според тяхното прагово ниво на пазарен обсег в пространството
(ниско, средно и високо прагово ниво);
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b. Намаляване на териториалните различия vs. взаимнодопълняемост и ефективност на алтернативните икономически дейности
4) Предпоставки за устойчиво съществуване на предложените икономически дейности в рамките на съответната алтернатива
a. Търсене и предлагане на основните и съпътстващи икономически дейности
(ниско, средно, високо);
b. Минимално, оптимално и максимално ниво на инвестициите;
c. Добавена стойност (ниска, средна, висока) за:
n местната икономика;
n населението на целевата територия;
n околната среда;
d. Адаптивност към иновации:
n Неадаптивни – не предполагат развитие на НИРД внедряването на иновации;
 иско-адаптивни – предполагат развитие на НИРД, но без внедряване на иноn н
вации;
n с редно-адаптивни – предполагат развитие на НИРД и внедряване на иновации,
но на ниво производство и/или целева територия;
n в
 исоко-адаптивни – предполагат развитие на НИРД и внедряване на иновации
на най-малко на ниво икономически сектор и/или национално ниво;
e. Устойчивост на икономическите дейности (енергийна ефективност, екологоемкост и др.) – ниска устойчивост, средна устойчивост, висока устойчивост
5) Рискове (институционални, икономически, технологични, социални,
екологични), оценени съгласно следната матрица:
ниво на риска
Ниско
Средно
Високо
Неприемливо

Вероятност /
Тежест

Много малко
вероятен

Малко вероятен Толкова вероятен, Вероятен
колкото и
невероятен

Много вероятен

Без ефект

Ниско

Ниско

Ниско

Ниско

Средно

Минимална загуба Ниско

Ниско

Средно

Средно

Високо

Среден

Ниско

Средно

Средно

Високо

Високо

Критичен

Ниско

Средно

Високо

Неприемливо

Неприемливо

Катастрофален

Средно

Високо

Неприемливо

Неприемливо

Неприемливо
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и класифицирани според мерките за тяхното предотвратяване и управление,
както следва:
Вероятност / Тежест Много малко
вероятен
Без ефект
Минимална загуба
Среден
Критичен
Катастрофален

Малко вероятен

Толкова вероятен,
колкото и
невероятен

Вероятен

Много вероятен

Предотвратяване
или управление

Управление

Предотвратяване

Предотвратяване и управление

6) Социални условия на работната сила
a. Необходима степен на образование (основно, средно, висше) и квалификация
(без квалификация; средна квалификация – специализирани умения за работа
с машини и техника; висока квалификация – мениджърски умения или такива,
свързани с НИРД);
b. Брой заети:
n Нисък брой на заетите – автоматизирано производство или услуги;
n Средно-висок брой на заетите – полу-автоматизирано производство или услуги;
n Висок брой на заетите – неавтоматизирано производство или услуги;
c. Нагласи по отношение на:
n Социален статус и стандарт на живот – нисък, среден, висок;
n Социални придобивки, в т.ч.:
• по отношение на работната среда – облекло/лични предпазни средства,
транспорт, храна и т.н.
• възможности за получаване на допълнителна квалификация – обучение на
работното място и/или включване в допълнителни квалификационни курсове
за сметка на работодателя;
• допълнителни услуги за семейството – ваучери за храна, намаления за семейни
почивки, възможност за извънкласни занимания за деца и др.
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Приложение 9
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИИТЕ
Параметри и индикатори
за сравнение

Сценарий 1
Запазване
на статуквото

Сценарий 2
Растеж, основан
на вътрешните
възможности и
предимства на
региона

Сценарий 3
„Творческо разрушение“
с участието на външни
инвеститори

• Поетапно закриване на • Едновременно закриване на
добива на въглища в добива на въглища в региона
в краткосрочен аспект и пререгиона
• Поетапно преминаване минаване към производство
към производство на на енергия от ВЕИ
• Разработване и изпълнение
енергия от ВЕИ
• Развитие на земеделие- на търговска стратегия за
то, горското стопанство управление на търговията в
и
преработвателната интерес на местните производители с фокус върху стипромишленост
• Развитие на туризма мулиране на износа за сметчрез устойчиво използ- ка на вноса
ване на природната • Увеличаване на преките
чуждестранни инвестиции
среда и КИН в региона
от страна на транснационалните корпорации
• Стимулиране на определени икономически дейности
чрез т.нар. индустриална
стратегия

ИНОВАЦИИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

• Осигуряване на техническа и инженерна
инфраструктура
Развитие на сектор
Енергетика в сегашния
му вид
на
• Стимулиране
предприемачеството,
НИРД и иновациите
• Развитие на земеделието и горското стопанство
• Развитие на преработвателната промишленост
• Развитие и диверсифициране на туристическия продукт –
балнеология, зимни
спортове, селски и еко
туризъм
• Подобряване на туристическата инфраструктура

ПОШИВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА И
ДОХОДИТЕ
НА РАБОТНАТА СИЛА

• Развитие на човешки- • Преквалификация на • Разглеждане на човешкия
те ресурси чрез обра- населението в активна ресурс като фактор на прозование, квалифика- икономическа възраст, изводството с високо специаосвободено от произ- лизирани работни умения,
ция, културен живот
• Развитие на социал- водствата за добив и свързани с високо-интелекната, образователна и изгаряне на въглища в туален труд и креативност –
здравна инфраструк- следните направления: задължително необходими
ВЕИ, земеделие, горско преди внедряването на нови
тура и услуги
• Социално включва- стопанство, преработ- продукти или услуги
не на малцинствени вателна промишленост, • Предоставяне на данъчни
облекчения на инвеститори
и маргинализирани туризъм
• Предоставяне на об- в целевата територия за пригрупи
лекчения за предприе- вличане и обучение на висомачи, напр. осигурява- коквалифициран персонал
не на безплатни офис • Предоставяне на базови услупространства в обно- ги на населението като възвен сграден фонд на можности за дом, транспорт,
закрити производства, здравеопазване, сигурност и
данъчни облекчения за защита, в т.ч. осигуряване
срок от 2 до 5 години и на социални придобивки за
млади семейства (напр. издр.
плащане

Обобщение на
икономическите
дейности
по приоритетни
направления
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•О
 сигуряване на соци- на допълнителна еднократна
ални придобивки за помощ при раждане на дете
млади семейства, напр. в размер на минимум 10 000
изплащане на допъл- лв. с ангажимент за уседнанителна
еднократна лост за период от 5 години,
помощ при раждане на осигуряване на субсидии за
дете в размер на мини- извънкласни занимания на
мум 10 000 лв. с анга- децата в предучилищна и
жимент за уседналост училищна възраст и др.)
за период от 5 години, • Насърчаване на гъвкав паосигуряване на субси- зар на труда чрез процес на
дии за извънкласни дерегулация и преминаване
занимания на децата в от режим на благосъстояние
предучилищна и учи- към режим, при който безработното населението трябва
лищна възраст и др.
• Ангажиране на мест- да работи, за да получава соното население в поли- циални помощи
тиките и дейностите на • Засилване ролята на гражместната администра- данското общество като поция за развитие на на- средник между държавата и
селените места – чрез местното население и регуредовни
допитвания латор на бизнес средата
(местни референдуми),
обществени обсъждания на инвестиционни
проекти от местен характер и др.
•У
 правление на отпа- • Рекултивиране на те- • Развитие на кръгова иконоДЕКАРБОрените след закриване мика, вкл. чрез приоритетно
дъците
НИЗАЦИЯ И
 нтегрирано управле- на производствата за внедряване на еко и ресурс•И
ОПАЗВАНЕ
добив и изгаряне на въ- ни иновации
ние на водите
НА ОКОЛНА•О
 пазване и поддържа- глища, в т.ч. с участие- • Рекултивиране на терените
ТА СРЕДА
не на биоразнообра- то на досегашните им след закриване на производствата за добив и изгаряне на
ползватели
зието
 одобряване на енер- • Създаване на парт- въглища, в т.ч. с участието на
•П
гийната и ресурсна ньорство между адми- досегашните им ползватели
нистрацията, научните • Създаване на партньорство
ефективност
администрацията,
•О
 пазване и развитие среди, бизнеса и непра- между
на културно-истори- вителствения сектор за научните среди, бизнеса и
оптимално използване неправителствения сектор
ческото наследство
на поземления и сгра- за оптимално използване на
ден фонд на производ- поземления и сграден фонд
ствата за добив и изга- на производствата за добив
ряне на въглища след и изгаряне на въглища след
тяхното закриване
тяхното закриване
Принос към постигане на комбинираните елементи на SWOT
анализа

Нисък

Среден

Висок

Цели за декарбонизация и екологичните изисквания на ЕС:
Намаляване на
До 60% под
емисиите на пар- нивата от
никови газове до 1990 г.
2040 г.21

Нисък

Среден

Висок

Елиминиране на С 96-99%
СО2 емисиите
от сектора на
Енергетиката до
2050 г.

Нисък

Среден

Висок

_______________________________
21. П
 редвидените срокове на действие на концесиите за добив на въглища са до 2040 г., което налага необходимостта да се вземат дългосрочните цели на ЕС за този период.
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Намаляване
на индекса на
зависимост от
изкопаеми горива до 2050 г.

До 35-45%
(при базова
стойност от
58%)

Нисък

Среден

Висок

Спестявания на
електроенергия
до 2050 г.

С 32-41%

Нисък

Среден

Висок

Дял на ВЕИ в
55%
общото енергийно потребление
до 2050 г.

Нисък

Среден

Висок

Цена за постигане целите за
декарбонизация и екологичните
изисквания на ЕС, в т.ч. санкции за непостигане на целите
(ако е приложимо)

Ниска икономическа
цена
Висока социална цена
Високи санкции

Средна
икономическа Висока икономическа цена
цена
Ниска социална цена
Средна социална цена
Без санкции
Санкции

Брой, вид
(законодателни
органи, администрация, бизнес,
синдикати,
контролиращи
органи, НПО и
др.) и степен на
ангажираност на
заинтересованите страни

Народно
събрание (1)

Ниска

Средна

Висока

Министерства (18)

Ниска

Средна

Висока

Областни
администрации (4)

Ниска

Средна

Висока

Общински
съвети (51)

Ниска

Средна

Висока

Синдикати

Ниска

Средна

Висока

Контролиращи органи

Ниска

Средна

Висока

НПО

Ниска

Средна

Висока

Възможен период за реализация
на сценария (краткосрочен – до
2 години, средносрочен – от 3
до 5 години, дългосрочен – от 5
до 10 години)

Дългосрочен
Дългосрочен – над 5 го- Дългосрочен – над 10 години
(предвид продължи- дини
телността на всеки
програмен период – 7
години)

Ефект върху:
• заетостта и доходите на населението

Нисък

Среден

Висок

• БВП на глава от населението

Нисък

Среден

Висок

• ПЧИ – прогнозирани като
процентно изменение спрямо
настоящите им стойности

Нисък

Среден

Висок

Положително влияние върху
околната среда

Ниско

Средно

Високо

Прагово ниво на пазарен обсег в
пространството22

Ниско

Средно

Високо

_______________________________
22. П
 раговото ниво е минималният обем от производство и потребители, които гарантират съществуването на
конкретен бизнес. Колкото по-голям е обсегът над праговото ниво, толкова по-голяма е печалбата и ефективността на конкретната дейност. Различните бизнеси и сектори имат различно прагово ниво и различен
обсег, което се оценява при реализирането на локализационни анализи – Стойчев К. (2012) Локализационни подходи за регионално развитие, УИ “Св. Климент Охридски”, София, ISBN 978-954-07-3398-2
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Ефект от намаляване на
териториалните различия

Нисък

Среден

Висок

Взаимнодопълняемост и
ефективност на алтернативните
икономически дейности

Ниска

Средна

Висока

Търсене и предлагане на
основните и съпътстващи
икономически дейности

Ниско

Средно до високо

Високо

Добавена стойност за местната
икономика, населението и
околната среда

Ниска

Средна до висока

Висока

Адаптивност към иновации

Ниска

Средна

Висока

Устойчивост на икономическите
дейности (енергийна ефективност, екологемкост и др.)

Ниска

Средна

Висока

Необходимост от повишаване
степента на образование и
квалификация

Ниска

Средна

Висока

Брой на новосъздадените
работни места

Нисък

Среден

Висок

Положителна промяна в
социалния статус и стандарт
на живот

Ниска

Средна

Висока

Ниво на социалните
придобивки

Ниско

Средно

Високо

* Качествени оценъчни стойности
a. Ниско – мярка, действие, стойност или друго, неводещо до постигане на целите
на ЕС 2030
b. Средно – мярка, действие, стойност или друго, водещо до постигане на 70% или
повече на целите на ЕС 2030
c. Високо – мярка, действие, стойност или друго, водещо до постигане на 100% на
целите на ЕС 2030.
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ОЦЕНКА НА РИСКА
Сценарий 1
Риск

Оценка

Мерки

Вероятност

Тежест

Ниво на риска

Институционални

Толкова вероятен,
колкото не

Критичен

Високо

За управление

Икономически

Вероятен

Среден

Високо

За предотвратяване и
управление

Технологични

Толкова вероятен,
колкото не

Критичен

Високо

За управление

Социални

Вероятен

Критичен

Неприемливо

За предотвратяване и
управление

Сценарий 2
Риск

Оценка

Мерки

Вероятност

Тежест

Ниво на риска

Институционални

Толкова вероятен,
колкото не

Среден

Средно

За управление

Икономически

Толкова вероятен,
колкото не

Среден

Средно

За управление

Технологични

Толкова вероятен,
колкото не

Критичен

Високо

За управление

Социални

Вероятен

Среден

Високо

За управление

Сценарий 3
Риск

Оценка

Мерки

Вероятност

Тежест

Ниво на риска

Институционални

Толкова вероятен,
колкото не

Среден

Средно

За управление

Икономически

Малко вероятен

Среден

Средно

За управление

Технологични

Малко вероятен

Критичен

Средно

За управление

Социални

Вероятен

Среден

Високо

За управление
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Приложение 10
Основни показатели, характеризиращи демографското,
социалното и икономическо развитие на област Благоевград
(2013-2016)
Област

Благоевград

Икономически показател

Мерна
ед.

2013

2014

2015

2016

Население към 31.12. – общо

брой

318 110

315 577

312 831

310 321

Среден списъчен брой на наети лица брой
по трудово и служебно правоотношение

88 589

89 016

89 286

89 355

Коефициент на икономическа актив- процент
ност – 15 – 64 навършени години

73,2

73,0

70,8

69,8

Коефициент на заетост – 15-64 навър- процент
шени години

63,3

62,6

63,4

64,0

Коефициент на безработица

процент

13,5

14,1

10,3

8,3

Относителен дял на населението на процент
възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование

18,0

19,6

19,5

19,4

Относителен дял на населението на процент
възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование

60,0

56,6

57,7

58,8

Относителен дял на населението на процент
възраст между 25 и 64 навършени
години с основно и по-ниско образование

22,0

23,8

22,8

21,9

Чуждестранни преки инвестиции в хиляди
нефинансовите предприятия с нат- евро
рупване към 31.12. (хил. щатски долари – до 2006 г. – вкл./ хил. евро –
след 2007 г.)

353 627

384 666

446 364

482 986

Произведена продукция

3 961 516 4 206 879

4 805 617 4 876 689

Разходи за научноизследователска и хиляди
развойна дейност (НИРД)
левове

3 045

3 421

4 079

5 291

Персонал, зает с научноизследова- брой
телска и развойна дейност (НИРД)

628

587

613

676

хиляди
левове
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Основни показатели, характеризиращи демографското,
социалното и икономическо развитие на област Кюстендил
(2013-2016)
Област

Кюстендил

Икономически показател

Мерна
ед.

2013

2014

2015

2016

Население към 31.12. – общо

брой

130 301

127 969

126 014

123 431

Среден списъчен брой на наети лица брой
по трудово и служебно правоотношение

30 696

30 618

30 900

30 241

Коефициент на икономическа актив- процент
ност – 15 – 64 навършени години

67,6

66,9

69,2

69,9

Коефициент на заетост – 15 – 64 на- процент
вършени години

57,4

57,4

60,2

64,1

Коефициент на безработица

процент

14,9

14,2

13,1

8,1

Относителен дял на населението на процент
възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование

22,5

23,7

23,7

24,8

Относителен дял на населението на процент
възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование

67,8

63,6

62,0

63,2

Относителен дял на населението на процент
възраст между 25 и 64 навършени
години с основно и по-ниско образование

9,7

12,7

14,3

12,0

Чуждестранни преки инвестиции в хиляди
нефинансовите предприятия с нат- евро
рупване към 31.12. (хил. щатски долари – до 2006 г. – вкл./ хил. евро –
след 2007 г.)

38 794,3

43 524,1

42 027,5

43 720,3

Произведена продукция

1 017 134

1 265 127

1 444 463 1 208 900

Разходи за научноизследователска и хиляди
развойна дейност (НИРД)
левове

..

712

..

..

Персонал, зает с научноизследова- брой
телска и развойна дейност (НИРД)

..

110

132

159

хиляди
левове
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Основни показатели, характеризиращи демографското,
социалното и икономическо развитие на област Перник (2013-2016)

Област

Перник

Икономически показател

Мерна
ед.

2013

2014

2015

2016

Население към 31.12. – общо

брой

128 696

127 048

125 456

123 770

Среден списъчен брой на наети лица брой
по трудово и служебно правоотношение

27 239

27 164

27 560

27 148

Коефициент на икономическа актив- процент
ност – 15 – 64 навършени години

69,6

71,0

72,7

70,7

Коефициент на заетост – 15 – 64 на- процент
вършени години

60,4

61,6

62,5

61,9

Коефициент на безработица

процент

13,0

13,1

14,0

12,4

Относителен дял на населението на процент
възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование

16,9

17,8

22,6

18,6

Относителен дял на населението на процент
възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование

71,2

69,6

67,2

71,2

Относителен дял на населението на процент
възраст между 25 и 64 навършени
години с основно и по-ниско образование

11,9

12,6

10,3

10,2

Чуждестранни преки инвестиции в хиляди
нефинансовите предприятия с нат- евро
рупване към 31.12. (хил. щатски долари – до 2006 г. – вкл./ хил. евро –
след 2007 г.)

229 717,1

218 998,9

178 901,7 186 558,1

Произведена продукция

1 340 281 1 433 169

1 449 518 1 469 150

Разходи за научноизследователска и хиляди
развойна дейност (НИРД)
левове

..

171

..

..

Персонал, зает с научноизследова- брой
телска и развойна дейност (НИРД)

..

19

34

36

хиляди
левове
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Основни показатели, характеризиращи демографското,
социалното и икономическо развитие на Софийска област
(2013-2016)
Област

София

Икономически показател

Мерна
ед.

2013

2014

2015

2016

Население към 31.12. – общо

брой

240 877

238 061

237 080

234 185

Среден списъчен брой на наети лица брой
по трудово и служебно правоотношение

59 393

59 694

59 397

60 808

Коефициент на икономическа актив- процент
ност – 15 – 64 навършени години

66,3

68,4

65,5

62,2

Коефициент на заетост – 15 – 64 на- процент
вършени години

59,5

59,6

59,2

57,9

Коефициент на безработица

процент

10,0

12,7

9,4

6,8

Относителен дял на населението на процент
възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование

14,4

15,8

16,8

13,8

Относителен дял на населението на процент
възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование

67,2

62,2

61,3

62,2

Относителен дял на населението на процент
възраст между 25 и 64 навършени
години с основно и по-ниско образование

18,4

22,0

21,9

24,0

Чуждестранни преки инвестиции в хиляди
нефинансовите предприятия с нат- евро
рупване към 31.12. (хил. щатски долари – до 2006 г. – вкл./ хил. евро –
след 2007 г.)

1 262 892 1 239 077

1 274 063 1 313 942

Произведена продукция

8
232 8 270 854
595

8
861 8 122 435
929

Разходи за научноизследователска и хиляди
развойна дейност (НИРД)
левове

5 437

7 280

16 100

9 668

Персонал, зает с научноизследова- брой
телска и развойна дейност (НИРД)

223

253

343

425

хиляди
левове
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Приложение 11
ПРЕДОСТАВЕНИ КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ
БОГАТСТВА ПО ЧЛ.2, Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ
БОГАТСТВА – ВЪГЛИЩА СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНИЯ
КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
Област Благоевград
n Държавна концесия за добив за Находище „Ораново“, община Симитли, област
Благоевград, област Благоевград, община Симитли, населено място Симитли с
орган, представляващ концедента – министъра на енергетиката и енергийните
ресурси, предоставена на „Пирин БМК“ ЕООД с БУЛСТАТ 204860526 за срок от
35 години от 19.05.2005 г. (до 2040 г.)
n Държавна концесия за добив за Участък „Канина“ на находище „Гоцеделчевски
въглищен басейн“, област Благоевград, община Гърмен с орган, представляващ
концедента – министъра на енергетиката и енергийните ресурси, предоставена на „МЕС КО ММ5“ ЕООД с БУЛСТАТ 113546491 за срок от 35 години от
27.05.2005 г. (до 2040 г.)

Област Кюстендил
n Държавна концесия за добив за участък „Миньор“ от находище „Бобовдолски
въглищен басейн“, област Кюстендил, община Бобов дол, населено място Бобов
дол с орган, представляващ концедента – министъра на енергетиката и енергийните ресурси, предоставена на „ФУНДАМЕНТАЛ“ ЕООД с БУЛСТАТ 130894386
за срок от 35 години от 26.07.2005 г. (до 2040 г.)
n Държавна концесия за добив за участък „Рудината“ от Бобовдолски въглищен
басейн, област Кюстендил, община Бобов дол, населено място Бобов дол с орган,
представляващ концедента – министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на „ГЕОЛОГИЯ И ГЕОТЕХНИКА“ ООД с БУЛСТАТ 128580656 за срок
от 7 години от 19.02.2007 г. (с изтекъл срок)
n Държавна концесия за добив за Участък „1-ви май“ от находище „Бобовдолски
въглищен басейн“., област Кюстендил, община Бобов дол, населено място Бобов
дол с орган, представляващ концедента – министъра на енергетиката и енергийните ресурси, предоставена на „ЕЛШИЦА-99“ АД и „РУЕН-ХОДДИНГ“ АД с
БУЛСТАТ 112122397 за срок от 7 години от 25.11.2004 г. (с изтекъл срок)
n Държавна концесия за добив за Участък „Бобов дол“ от находище „Бобовдолски
въглищен басейн“., област Кюстендил, община Бобов дол, населено място Бобов
дол с орган, представляващ концедента – министъра на енергетиката и енергийните ресурси, предоставена на „Ораново“ ЕООД с БУЛСТАТ 113568954 за срок от
35 години от 24.03.2006 г. (до 2041 г.)
n Държавна концесия за добив за от участък „Бабино“ на находище „Бобовдолски
въглищен басейн“, област Кюстендил, община Бобов дол с орган, представляващ
концедента – министъра на енергетиката и енергийните ресурси, предоставена
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на „Ораново“ ЕООД с БУЛСТАТ 113568954 за срок от 35 години от 24.05.2005 г.
(до 2040 г.)

Област Перник
n Държавна концесия за добив за Находище кафяви въглища от „Пернишки въглищен басейн“, област Перник, община Перник с орган, представляващ концедента – министъра на енергетиката и енергийните ресурси, предоставена
на „МИН ИНДЪСТРИ“ ЕООД с БУЛСТАТ 202255425 за срок от 25 години от
13.08.2004 г. (до 2029 г.)
n Д
 ържавна концесия за добив за участък „Гладно поле – А“ на находище „Пернишки въглищен басейн“, област Перник, община Перник, населено място Перник с орган, представляващ концедента – министъра на енергетиката и енергийните ресурси, предоставена на „РЕКОУЛ“ АД за срок от 10 години от 12.05.2005
г. (с изтекъл срок)
n Д
 ържавна концесия за добив за Участък „Бела вода“ на находище „Пернишки
въглищен басейн“, област Перник, област Перник, община Перник, населено
място Перник с орган, представляващ концедента – министъра на енергетиката
и енергийните ресурси, предоставена на „ВЪГЛИЩА-ПЕРНИК“ ООД за срок от
35 години от 11.05.2002 г. (до 2037 г.)

Софийска област
n Д
 ържавна концесия за добив за Находище „Станянци“, Софийска област, област София, община Годеч, населено място Станинци с орган, представляващ
концедента – министъра на енергетиката и енергийните ресурси, предоставена на „МИНА СТАНЯНЦИ“ ЕАД с БУЛСТАТ 122013567 за срок от 25 години от
15.04.2002 г. (до 2027 г.)
n Държавна концесия за добив за Находище „Бели брег“, община Драгоман, Софийска област, област София, община Драгоман, населено място Габер с орган,
представляващ концедента – министъра на енергетиката и енергийните ресурси, предоставена на „МИНА БЕЛИ БРЕГ“ АД за срок от 35 години от 01.11.2001
г. (до 2036 г.)
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Приложение 12
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СПРАВЕДЛИВ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД
Гърция
През 2016 г. WWF Гърция публикува Пътна карта за региона на Западна Македония за преминаване към пост-въглищен период (Roadmap For The Transition Of The
Western Macedonia Region To A Post-Lignite Era).
Пътната карта изследва местната добавена стойност и работните места, които ще
бъдат загубени в резултат на очакваното спиране на лигнитните блокове в Западна Македония през следващите 15 години („Сценарий на бездействие“). Документът изследва и степента, в която изграждането на нови лигнитни възли може да
компенсира тази загуба. Резултатите от икономическата оценка са отрицателни:
Ptolemaida V и Meliti II могат да възстановят само 30% от работните места и местните приходи, които неизбежно ще бъдат загубени, независимо от факта, че тяхното
строителство ще изисква инвестиции в размер на 2,5 млрд. евро.
Като следваща стъпка, на база на минали предложения от заинтересовани страни в Западна Македония са оценени инвестиционни разходи за преминаване към
алтернативни икономически дейности. В този контекст са формулирани три сценария, които приемат съответно „умерено“, „средно“ и „силно“ развитие и всеки от
тях се фокусира върху икономически дейности, които не са свързани с извличането
и изгарянето на лигнитни въглища и чието изпълнение може да се осъществи за
период от 15 години.
По-конкретно, акцентът в първичния сектор е поставен върху отглеждането в община Козани на шафран и ароматни и енергийни растения, както и по-нататъшното
развитие на горския сектор. Във вторичния сектор основният стълб е развитието на
възобновяеми енергийни източници, енергоспестяване, управление на отпадъците,
експлоатация на съоръжения за обработка на летлива пепел и преработка на ароматни растения. Третичният сектор разчита на развитието на туризма, като акцентира
върху индустриалния туризъм и екотуризма, както и върху провеждането на изследвания в академични институции и изследователски центрове в Западна Македония.
За да се оценят ефектите, които прилагането на тези сценарии ще имат върху икономиката на Западна Македония, е използван анализ на вложените ресурси / постигнатите резултати на регионално ниво, както по отношение на възможностите
за заетост, така и по отношение на местната добавена стойност.
Резултатите от анализа показват, че дори и в „средния“ сценарий на развитие, който се основава на много „скромни“ допускания, ще бъдат създадени почти същия
брой работни места и ще се генерира по-висока местна добавена стойност, като при
сценария със спирането на лигнитните ТЕЦ („сценарий на бездействие“).
„Силният“ сценарий на развитие предоставя по-големите ползи за икономиката
на региона на Западна Македония. Чрез множителите на ELSTAT, този сценарий
показва, че може да се създадат почти два пъти повече работни места и да се генерира два пъти по-висока местна добавена стойност в сравнение с губещия сценарий
(„сценарий на бездействие“).
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Пътната карта заключава, че действителното изпълнение на предложените сценарии на „леко“, „средно“ или „силно“ развитие за съживяване на икономиката на Западна Македония изисква политическа воля, график за изпълнение и по-подробни
сценарии, които да бъдат формулирани с участието на централната и местната администрация, както и с местната общност. Реализирането на сценариите изисква и
значителен капитал. Докладът завършва с определянето на възможни национални
или европейски източници на финансиране, за да се постигне преход към икономика, основана на чиста енергия в рамките на 15-годишен период.

Дания
Още през 1970г. в датското общество започва обществен диалог, целящ да постигне
първо енергийна независимост, а след това да бъде постигнат преход от енергия,
произвеждана от въглища с такава произвеждана от вятъра. Дания успява да намали използването на въглища за добив на енергия с 50 % и увеличава дела на вятърната електроенергия с 40-50 %23 . През 2015г. в индустрията свързана с произвеждането на енергия от силата на вятъра са наети 31,251 души, а датски компании са
сред най-големите производители на вятърни турбини в световен мащаб.
Основна роля за този преход играят профсъюзите, но това не е изненадващо, защото 2/3 от работниците в Дания са членове на такива съюзи, още повече, че компании с повече от 35 служители са задължени да назначат представител на работниците в борда на директорите. В повечето големи компании тези представители
на работната сила са 1/3 от борда, управляващ дружеството. Затова профсъюзите в
Дания имат такава социална и политическа сила.
Датските профсъюзи винаги са били в подкрепа на „зелените“ политики, включително и в подкрепа на произвеждането на енергия, използвайки вятърни турбини.
Синдикатите виждат „зелените“ работни места като най-добра перспектива за работниците, както и за икономиката на страната.
Датският пример за справедлив преход показва, че не винаги фокусът трябва да
бъде върху затварянето на въгледобивни мини и електроцентрали, използващи
въглища и че с правилните политики, насочващи икономиката към създаването на
нови работни места и „зелени“ сектори в икономиката е възможно да се постигне
преход, който има положително въздействие не само върху природата, но и върху
обществото.
Много фактори водят до положителния резултат на енергийния преход в Дания,
но като основен може да се посочи диалогът в обществото, както и над-партийната
подкрепа на политическо ниво за справедлив енергиен преход, която получават
„зелените“ политики през годините.
Политическата воля е ключов фактор в процеса, който все още тече в Дания – преход към нисковъглеродна икономика, фокусирана върху енергията от възобновяеми източници. Целта пред скандинавската държава е през 2050 г. да има изцяло
независима от външни фактори енергетика, произвеждаща електричество само от
възобновяеми източници.
През 2007 г. е създадена „Датска комисия по политиката в областта на изменението на климата“, която е била натоварена със задачата да осигури нисковъглеродно бъдеще на страната. Датската енергийна агенция оказва активно съдействие
на комисията, като й предоставя детайлни анализи, разискващи техническите въз-

_______________________________
23. Just Transition: A Report for the OECD, Just Transition Centre, 2017, https://goo.gl/szro37

Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България 259

Приложения

можности и разходите на датското общество за постигане на „зелена“ икономика.
Всички анализи и препоръки поставяли пестенето на енергия, или енергийната
ефективност, като ключов фактор в прехода към нисковъглеродна икономика.
Разработването, развитието и демонстрацията на нови технологии са определени
като ключови фактори в развитието на енергийната индустрия в Дания. Публично-частни партньорства подкрепени от постоянни политически мерки и закони
насърчават важни иновации постижения в областта на нисковъглеродната икономика.
Датската икономика също има ключова роля за прехода към нисковъглеродна
икономика – тя успява да намали използването на енергия, като същевременно
успява да увеличи БВП на държавата – от 1990 г. до сега БВП е нараснал с 44%, а
консумацията на енергия е спаднала с 8% за същия период от време24. През 2015 г.
Дания произвежда стоки и предлага услуги, свързани с възобновяеми източници
на енергия на стойност 25,9 млрд. евро.
Както се вижда от таблицата по-долу, Дания продължава прехода към нисковъглеродна икономика, като бележи рекордно производство на електроенергия от
възобновяеми източници на енергия и в същото време намалява потреблението на
въглища. Целта за напълно задоволяване на енергийните нужди на държавата от
възобновяеми източници, поставена за изпълнение до 2050 г., изглежда абсолютно достижима.
Промяна в
употребата
на горива за
произвеждане на
електроенергия в
периода 2016-2017 г.
в Дания

Производството на електроенергия в
Дания според основното гориво

2016

2017

Промяна

MW

MW

MW

Вятърни турбини

5,250

5,497

247

Фотоволтаични паркове

845

908

63

ВЕЦ

7

7

0

Въглища

1,604

1,567

-37

Газ

2,151

2,150

-1

Нефт

722

723

1

Отпадъци

351

351

0

Биогаз

118

118

0

Биомаса

1,507

1,582

75

Друго

26

26

0

Общо

12,582

12,928

346

Източник: Environmental Report 2018, Министерство на климата и енергетиката на Дания

_______________________________
24. The Danish Energy Model: Innovative, efficient and sustainable, The Danish Energy Agency https://ens.dk/sites/
ens.dk/files/Globalcooperation/the_danish_energy_model.pdf
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Солна мина „Величка“– Полша
Солната мина „Величка“, разположена в Южна Полша, функционира от XIII в., което я прави най-старата мина от този тип в Европа и има тунели с дължина от 327 км.
През 1964 г. в мината се отваря и първият по рода си здравословен център за борба с
алергиите. Промяната на функциите на мината продължава с отварянето на музей в
тунелите, посветен на минното дело. През 1978 г. мината е призната за световно културно наследство на „ЮНЕСКО“25. През 1996 г. добива на каменна сол в мината е прекратено. Една година по-късно продължава развитието на местността и мината като
туристическа дестинация – откриват се туристически пътеки, в мината е открит СПА
комплекс, както и център за рехабилитация, намиращи се на 135 метра под земята.
В мината съществува църква, в която има множество религиозни скулптури направени от солните скали. Освен от богатото историческо минало на мината, туристите са привлечени и от множеството модерни ресторанти, концертни и изложбени
зали, СПА комплекса, както и кино-салон, намиращ се в мината.
Мината привлича по над 1 млн. туристи годишно26.
Солната мина
„Величка“
превърната в
туристическа
атракция

Източник: официален сайт на мината – https://www.wieliczka-saltmine.com/
_______________________________
25. Ю
 НЕСКО, http://whc.unesco.org/en/list/32
26. О
 фициалният уеб-сайт на мината, https://www.wieliczka-saltmine.com/
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Иван (Afan) – Южен Уелс
Долината Ейфан във Великобритания е била свързана с въгледобива, докато през
1985 г. и последната мина не е закрита, оставайки регионът с висок процент на
безработица и с разрушена икономика. Това се променя, когато правителството
отпуска 1 млн. лири за изграждането на велосипеден парк за екстремно каране в
бившата мина. Идеята идва от група велосипедисти преди 10 години, като първата
писта се изгражда в продължение на 1 години, а в момента има общо 4 писти.
Днес местността привлича над 100 000 туристи годишно от цял свят, идващи да
карат велосипеди. Целият туристически сектор в областта е в подем, като сгради,
преди използвани от миньорите, сега са превърнати в хотели, заведенията, които
преди са обслужвали миньори, днес се възраждат като хотели, кафета и ресторанти, обслужващи туристи.
Проект за
превръщането на
затворилата мина
в туристически
курорт

Велосипедните писти са в ресора на горското стопанство в областта и то поема грижите и управлението на парка. Поддръжката на пистите струва около 100 000 лири
годишно на горското стопанство, а приходите, които носи за местната икономика
се изчисляват на около 3 млн. лири годишно. Развитието в икономиката пробужда
предприемаческия дух на местните хора, като те инвестират все повече в имоти,
които са подходящи за отдаване под наем на туристи.

Източник: официален сайт на проекта: http://afanvalleyadventureresort.com

Успехът на прехода към пост-въгледобивна икономика в долината Ейфан не остава
незабелязан в Европа. Представители от Чехия и Полша са ходили многократно, за
да научат повече за успеха на туристическия бизнес в региона, за да го приложат и в
собствените си държави27.

_______________________________
27. B
 BC, https://www.bbc.com/news/uk-wales-11719018
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В края на 2017 г. инвеститор купува голяма част от земята на мината и представя
мащабен проект за развитието на областта. Следващата цел на управителите на парка е изграждане на туристически курорт, включващ освен велосипеди, така и ски и
сноуборд писти, офроуд писти, изграждането на градска зона, както и на нужната
инфраструктура – всичко това на територията на вече затворилата мина.

Проект „Рай“- Корнуол (Cornwall), Великобритания
Глинената мина
в Корнуол преди
проекта „Рай“
през 1995 г.

Функциониращата от XVIII в. мина за добив на глина е в края на експлоатационния
си живот в средата на 90-те години на XX в. се разпростира на 22 хектара и е с дълбочина между 30 и 70 метра. С десетилетия регионът е непривлекателен за туризма
и с деградираща околна среда.

Източник: Официалният сайт на проекта: http://www.edenproject.com

През 1995 г. стартира проект, целящ да превърна откритата мина в райско място,
в което да бъдат отглеждани над 1 000 вида растения от цял свят. След 2 годишна
работа е създадена най-голяма парникова система в света, която се използва основно за научни дейности, обучение и като туристическа атракция, привличаща
повече от 4 милиона туристи годишно. Проектът създава 400 нови работни места.
Днес в сградите на „Рай“ се провеждат множество обучителни курсове, които вече
не са само с насоченост към природата и екологията, но и към бизнеса, развитие на
лидерски качества и други личностни характеристики. Множество университети
и училища във Великобритания включват в програмите си практически курсове,
провеждащи се в „Рай“28.

_______________________________
28. О
 фициалният уеб-сайт на проекта „Рай“, https://www.edenproject.com/
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Местността
на мината след
осъществяването на
проект

Проектът има смели планове за бъдещето си, като изграждането на зелен хотел и
геотермална електроцентрала, придържащи се към визията на проекта за устойчиво развитие на региона.

Източник: Официалният сайт на проекта: http://www.edenproject.com

Loos-en-Gohelle (Франция, Pas-de-Calais)
Седем хилядният френски град, обвързан с въгледобива от 1850 година, е в процес
на промяна от 1997 година, когато кметът на града и общинският съвет решават
да сложат край на въгледобива и да възприемат политики за устойчиво развитие,
включващи местните жители като движещ фактор. Очакванията за крах на местната
икономика, масова безработица и социално недоволство не се сбъдват.
Пестенето на енергия е основен стълб в политиката на френския град за осъществяването на прехода към поствъгледобива. Това включва както изграждането на нови
енергоспестяващи сгради ( за административно и битово ползване), , така и реновиране на вече съществуващите общински сгради. Общината финансира реновирането
на жилищните сгради на бившите миньори.
Освен с енергоспестяване общината се заема и с преход към енергийна независимост, използвайки добре познатите фотоволтаични панели, инсталирайки ги между
купчините от шлака, останала от работата на мината, върху покривите на домовете,
на живущите, дори и върху покрива на местната църква. Освен слънчевата енергия,
местните власти използват и вятърната, изграждайки 6 вятърни турбини.
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Създава се научен център, в който се помещават 600 „зелени“ фирми, сред които
150, занимаващи се с енергия от възобновяеми източници. В научния център се обучават и ученици от местните технически гимназии и университети. Инвестирайки в
интелектуалния потенциал на местността се подпомага развитието на иновативни
стратегии и идеи, които да помогнат в борбата с екологичните проблеми.
Успехът на Loos-en-Gohelle се дължи на четири основни фактора: развитие на градската среда (изграждането на енергоефективни сгради и обновяването на съществуващите), стратегии за икономически иновации, инвестиция в научния потенциал на
местността и обучението на местните в „зелени“ професии29.
През 2012 г. мината и прилежащите й територии на Loos-en-Gohelle, простиращи се
на 1200 км2, са признати за световно наследство на „ЮНЕСКО“30, което помага на
местността да привлича туристи.
Мината в наши
дни- музей, част
от културното
наследство на
ЮНЕСКО.

Източник: официален сайт
на ЮНЕСКО: unesco.org
_______________________________
29. L
 oos-en-Gohelle: 20 years of sustainable development policy, heading towards transition!, 2013,
https://goo.gl/FcX2jR
30. ЮНЕСКО, http://whc.unesco.org/en/list/1360
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Рур, провинция Северен-Рейн Вестфалия, Германия
Въглища в района на Рур се откриват в средата на XIX век, като пикът на въгледобива е в средата на XX век, когато в бранша са заети повече от 500 000 души. Залезът на въгледобивната и желязо преработвателната промишленост в региона може
да се наблюдава при заетите в посочените промишлености през годините – ако
през 1957 г. работещите са били 720 000, то през 2005 г. са едва 60 000.
От края на 50-те години на XX в. регионът на Рур в провинция Северен-Рейн Вестфалия, Германия, започва процес на деиндустриализация. Този процес се налага
поради нарастващата цена на експлоатация на въгледобивната индустрия и свързаните с нея предприятия, поради навлизането на по-евтини природни ресурси
като природен газ, нефт, както и развитието на ядрената енергетика.
Местните власти започват процес на обучение на нови кадри, както и преквалификация на вече съществуващите такива, за да може областта на Рур, а и на целия
Северен Рейн-Вестфалия да осъществи плана си за диференциация на икономиката. Изграждането на научни центрове, в които се подготвят планове и проекти за следвъгледобивната промишленост предшестват затварянето на въгледобивните мини. По този начин се избягва шок в икономически план за региона,
масова безработица и социална несигурност.
През 1988 г. правителството на провинция Северен Рейн-Вестфалия създава малка
компания „Emscher Park Planning Company“, която да работи по планирането на
придвижването към поствъгледобивна икономика. Действията на местната власт
са подтикнати и от огромното замърсяване в региона – река Емшер е най- замърсената река в Германия, като основен фактор за това се посочва местната икономика.
Кампанията на местната власт включва превръщането на местността около реката
в парково пространство, развитие на изоставени заводи и предприятия, откриване
на нови работни места, нов тип жилищни сгради, цялостно екологично прочистване на региона. За тази цел правителството създава компанията, която да работи
върху планирането на прехода на местността към пост-въгледобивна икономика.
Фирмата е финансирана с 18 милиона евро, като в същото време и се предоставя
свобода на действие. Подходът предприет от компанията е така нареченият подход „отдолу-нагоре“ (“bottom-up”), а водещата сила е в ръцете на местните жители
и предприятия. Фирмата се свързва с местната власт, местни бизнеси, архитекти,
граждани и други заинтересовани социални групи, като целта е те да създадат
различни проекти, които да водят местната икономика към нов път на развитие.
Правителствената компания координира и прилага контрол на качеството на предадените проекти, както и помощ при намирането на спонсорство за тяхната реализация – от правителствени програми или чрез частно финансиране.
Лозунгът на програмата е: „Съживяване отвътре“ (“revitalization from within“), което показва, че търсената промяна в икономиката и социалната среда в областта не
се очаква да бъде предоставена от федералното правителство или ЕС, а ще бъде
изградена на местно ниво, с ресурсите и личностните качества на хората в региона.
От всички 17 участващи в програмата общини, се получават 120 проекта от различни социални групи, за тях се намира финансиране на стойност 2,5 млрд. евро, като
една трета от парите са осигурени от частния сектор.
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Източници на
електроенергия
в Германия през
първата половина
на 2017 г.

Източник: energytransition.org

През 1988 г. се създава и Технологичен парк в Дортмунд, малко преди това е създаден Технологичен център към Университета в Дортмунд, който е проектиран като
инкубатор за стартиране на бизнес в техническата сфера., След 5-6 години фирмите
от инкубатора е трябвало да напуснат центъра към университета и ¾ от тях се преместват в Технологични парк на Дортмунд. Между 3-те институции – университет,
технологичния-център към университета и технологичния-парк съществува тясна връзка и сътрудничество, подпомагащи технологичното развитие на областта.
През 2013 г. технологичният център и парк приютяват повече от 300 фирми, създавайки над 85 00 работни места. Тясната работа и партньорството между научните
институции в Дортмунд са пример за добре работеща политика за създаване на поствъгледобивна икономика, която трябва да стъпи на технологични иновации и по
този начин да облекчи прехода, не само на икономическо, но и на социално ниво.
Голяма част от новите бизнес модели, развиващи се в областта Северен Рейн – Вестфалия стъпват на знанията от периода на въгледобивната промишленост: фирма,
преди лидер в производството на свързващи елементи за минното машиностроене,
днес е лидер в производството на същи тип елементи, но използвани във вятърни
електрогенератори. Съществуват множество примери в областта на логистиката,
където знанията за придвижването на тежки и трудно преносими продукти от въгледобивната промишленост помагат за изграждането на нови решения при пакетирането и транспорта на стоки извън въгледобивната икономика.
През 1995 г. в град Гелзенкирхен е отворен научен център, предназначен да приеме
бизнес и наука под един покрив, работещи за устойчивото развитие на региона.
На покрива на центъра се изгражда и най-големият фотоволтаичен панел в света
за времето си, с пикова мощност от 210 kW. Днес фотоволтаиците изглеждат като
музейни експонати и се използват от местните ученици като експериментални
площадки. Мечтата за развитие на фотоволтаична индустрия в Гелзенкирхен се
изпарява с навлизането на евтините панели от Китай, като днес центърът оперира
именно с такива вносни панели. Научният център се пренасочва към планирането
на градска среда, фокусирана около възобновяемите източници на енергия, както
към електро ефективна архитектура.
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През 2007 г. немското правителство, правителството в Северен Рейн-Вестфалия и
въгледобивната компания “RAG” (активи към 2013 г. на стойност 3,5 млрд. евро),
която притежава целия въгледобив в областта от 1969 г., подписват меморандум,
че въгледобивът в региона ще бъде прекратен през 2018 г. Това решение намира
подкрепа и на социално ниво, защото работещите в сектора ще са на пенсионна
възраст към 2018 г. Опитът на Рур в Северен-Рейн Вестфалия показва как един
регион с моно-структурна икономика, фокусирана около въглищната и металообработвателната промишленост може да премине към диверсифицирана икономика. Основна роля за промяната изиграва и подходът “bottom up”- насърчаване на
местните жители да изготвят проекти и идеи за развитието на областта, като ръководните органи само напътстват и помагат с намиране на финансиране на проектите. Рурска област и Северен Рейн-Вестфалия днес са лидер в проектите по възстановяване на околната среда, както и в множество технологии и услуги свързани
с опазването на природата. Процесът на преход към поствъгледобивна индустрия
се характеризира със създаването на множество малки бизнеси и старт-ъп-и в областта, като това води до ръст в процента на самозаетост- от 8,4 % през 1995 г. до
13,4 % през 2000 г.
Регионът на Рур успява да развие нови сектори на икономическа активност, ориентирани към информационните технологии, биомедицината, технологии за защита
на околната среда. Основна роля, за постигането на това развитие, изиграва развитието на научните и технологични центрове, както и университетите в региона –
5 университета с техническа насоченост и 8 средни технически училища31.

Сграда, част от въгледобивна мина, превърната в музей
(Гелзенкирхен, Германия)

Източник: http://www.just-transition.info

_______________________________
31. A Review of Industrial Restructuring in the Ruhr Valley and Relevant Points for China, Robert P. Taylor, Institute
for Industrial Productivity, 2015, Washington, https://goo.gl/Nim7ZU
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Холандия – провинция Лимбург
Въгледобивът става основен фактор в икономиката на Холандия през XIX в., като
стига своя пик през XX в. В периода след Втората световна война въглищата са
осигурявали 85 % от необходимата енергия на Холандия, но само за няколко десетилетия този процент спада на едва 4,3% през 1975 г. Това се дължи на навлизането
на природния газ в страната, както и на поскъпването на въгледобива, тъй като
най-горния и лесно достъпен пласт от въглища вече е изчерпан и е необходима
голяма финансова инвестиция, за да се достигнат по-дълбоките въглищни залежи. С оскъпяването на въгледобива, затварянето на част от мините в провинцията изглежда неизбежно. В периода между 1963 и 1974 г., 8 частни и 4 държавни
мини спират да функционират. С оглед на това, че голяма част от населението в
провинция Лимбург е било заето именно в тази икономическа сфера, холандското
правителство изготвя план, с който да направи прехода по-лесно управляем. Правителството изиграва основна роля в процеса, надзиравайки заварянето на мините
и асистирайки на въгледобивните работници по време и след затварянето.
Един от основните аспекти на правителствения подход е, че „краят на старата заетост
ще бъде свързано със създаването на нови работни места“. Част от процеса на прехода включва създаването на бюро по ре-индустриализация към „Държавни мини“,
където външни инвеститори могат да наемат работници, които преди са работили в
мините, като по този начин се помага на миньорите да намерят ново работно място.
Преходният период включва и краткосрочно субсидиране на работещите мини в
провинция Лимбург, целящо да запази част от работните места в сферата на въгледобива, правейки прехода към пост-въгледобивна икономика хуманен спрямо работниците в сектора. Тогавашният министър на икономиката Юууп ден Айл (Joop
den Uyl), говорейки за прехода в провинция Лимбург, изтъква, че субсидирането
на въгледобивния сектор не е само финансово решение, а и такова свързано със заетостта в страната, визирайки, че преходът трябва да бъде извършен справедливо
спрямо работниците. През 1965 г. министърът изтъква трите основи на подхода за
преход на областта: без съкращаване на работни места, ако няма разумни предложения за друга работна позиция, няма да има затворени мини без мерки, в които
интересите на работниците да не са защитени, няма да има затворени мини, ако
работещите мини не могат да осигурят нужната продукция на въглища. С течение
на времето, директните субсидии за въгледобивната промишленост намаляват,
а все по-големи средства се отделят за финансирането на проекти, насочени към
прехода към пост-въгледобивна икономика.
Конкретни мерки на холандското правителство, включително субсидии, подпомагащи работници и цялостния преход на областта:
n С
 убсидии за закупуването на земя от новосъздадени фирми или компании, които ще открият нови работни места.
n Създаване на офиси, осигуряващи обществени услуги.
n Създаване на фабрика на голяма автомобилна компания в засегнатия регион.
n Д
 оговори със собствениците на частни мини в региона, уточнявайки, че наличните средства при затварянето на дадена мина трябва да бъдат ре-инвестирани
в Холандия, препоръчително в областта на провинция Лимбург.
n Информация, съвети и обучителни курсове, подпомагащи намирането на работа.
Всички тези мерки са директно насочени към работещите във въгледобивната
индустрия и към това, че тези хора ще имат възможност за работа и икономическо развитие в региона, който са обитавали до сега. Въпреки съществуването на
временни, минимални субсидии във въгледобивния сектор, процесът по прехода
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е насочен основно към това да се осигурят инвестиции в региона, осигуряващи работни места за бившите миньори. Въгледобивните мини се затварят поетапно и с
предварително подготвен план, за да се избегне икономически шок в областта или
високи нива на безработица. За край на прехода към пост-въгледобивна икономика в провинция Лимбург се счита 1990 година, когато процентът на безработица в
провинцията се изравнява с този на национално ниво.
В периода 1965-1975 година нивата на заетост на региона не се различават от националните такива, което се отчита като успех на правителствената програма. От
втората половина на 70те години правителствените субсидии са насочени основно
към социални програми в региона, включително образователни програми, целящи
да премахнат неграмотността в провинцията.
Днес провинция Лимбург е дом на няколко икономически сектора, включително
здравеопазване, химическа обработка, логистика и туризъм. Дружеството „Държавни мини“ продължава работа, но като химическата компания “DSM”, преоткривайки себе си като преобразуван от сектора, възползвайки се от по-доходоносни възможности, включително био медицински изделия, хранителни продукти и
термо пластични материали32.

Мината „Съливан“- Канада
Част от
фотоволтаичния
парк на
територията на
затворената мина
„Съливън“

Затварянето на мината „Съливан“ в Северозападна Канада се счита от мнозина за
един от най-добрите примери в световен мащаб за това, как трябва да се осъществи
подобен процес. Мината е действала повече от 90 години, преди през 2001 г. да
бъде закрита, като за това време генерира повече от 20 млрд. долара приходи, произвеждайки цинкова, оловна, стоманена и сребърна руда. Мината е осигурявала
и до 3,500 работни места33. Именно заради големите приходи, както и големият
брой работни места, които мината осигурява за местната икономика има сериозни
притеснения в местното население, породени от затварянето й.

_______________________________

Източник:
greenenergyfutures.ca

32. F
 ossil Fuel Subsidy Reform and the Just Transition: Integrating approaches for complementary outcomes,
Philip Gass & Daniella Echeverria, International Institute for Sustainable Development, 2017, Winnipeg,
https://goo.gl/6a7ZWU
33. It’s Not Over When It’s Over: mine closure around the world, World bank and International finance corporation,
2002, Washington, https://goo.gl/fsP4fN
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Местната управа на град Кимбърли, в близост, на който се намира мината „Съливан“, осъзнава предизвикателствата, които евентуалното затваряне на мината би
предизвикала и затова взима мерки 20 години преди окончателното спиране на
работата на рудника. Целта на местната власт е да диверсифицира икономиката в
областта.
Компанията, притежаваща въгледобивната мина, и местната управа обединяват
усилия, за да осъществят преход към пост-рудодобивна икономика в региона на
град Кимбърли. Усилията на двете страни са насочени към привличане на инвестиции, както и към стимулиране на развитието в местността, която винаги е привличала туристи, поради локацията си в националния парк „Rocky mountains”. Въпреки благоприятното си разположение, в местността липсват сериозни инвестиции в
областта на туризма. Минната компания създава ски писти и предоставя на местната власт земя на преференциална цена, върху която да бъде изграден голф комплекс. Съществуването на тези две туристически инфраструктури превръща град
Кимбърли в целогодишен курорт. Трябва да се отбележи, че ски пистите и голф
игрищата са разглеждани като добри практики преди две десетилетия. Днес тяхното въздействайте върху околната среда се преоценява напълно.
Друг проект, помагащ за прехода на града след затварянето на мината е фотоволтаичен парк, разположен на територията на затворилия рудник. Паркът произвежда 1,05 мегавата, използвайки технология, проследяваща слънчевата светлина, по
този начин произвеждането на електроенергия е максимално. Фотоволтаичният
парк е един от най-големите в страната, а средствата за построяването му са осигурени от общината, фирмата, собственик на мината и дарения.
Въпреки всички действия и политики, предприети, за да намалят негативния
ефект на затварянето на мината върху общността, градът губи 600 работни места,
както и 1600 души напускат града. Този процес е краткосрочен и вече тези негативни ефекти са разрешени и работните места, както и жителите на града са на същите
нива, както преди затварянето на рудника34.
Сътрудничеството между местното управление и частната фирма, собственик на
мина „Съливън“ водят до преход, който успява да запази икономиката на областта.
Друг решаващ фактор, за това процесът да се увенчае с успех, е ранното приемане на факта, че мината ще трябва да бъде затворена и своевременното решение
на управленско ниво да се предприемат мерки, които да предотвратят евентуални
икономически и социални сътресения. За разлика от случая в Германия, тук процеса на прехода към пост-въгледобивна икономика се води от местната власт и ръководните органи, тоест процес противоположен на “bottom-up” процеса приложен в
Северен-Рейн Вестфалия.

Британска Колумбия, Канада
Британска Колумбия е най-западната провинция на Канада и има население от
около 4.8 милиона души, което представлява около 13% от населението на цялата
държава. През 2008г. в третата най-голяма провинция на Канада въвеждат данък
върху въглеродните емисии, който се простира върху почти всички източници на
въглеродни емисии, включително петролни продукти, природен газ, въглища,
пропан и горивата, използвани за отопление на домакинствата. Първоначално данъкът се простирал върху всички икономически сектори без изключение, но през
2012 г. данъкът върху агрикултурния сектор отпада.
_______________________________
34. S
 unMine: How solar is transforming an old mining town, David Dodge, Duncan Kinney, 2015, https://goo.gl/
mEYVb2
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Данъкът покрива 70-75% от всички парникови емисии на Британска Колумбия.
Мерките предприети в провинцията се приемат за успешни, защото между 2008 и
2011 година парниковите газове намаляват с 10%.
Друг положителен резултат от въведения данък е създаването на нови работни
места. Въпреки че това не е била целта на мерките, за периода между 2007 и 2013
година се създават около 10 000 работни места годишно, което означава, че заетостта се е увеличила с 4,5% за тези 6 години. Разпределението на работни места
е различно в различните отрасли, като в сектора на услугите и „зелените“ сектори
се забелязва увеличение. Отрасли като производство на енергия, метало- и химическо производство отбелязват спад в заетостта, защото са по-силно засегнати от
данъка. Интересно е да се отбележи, че в началото общественото мнение е било негативно спрямо налагането на облигации върху въглеродните газове, но с течение
на времето обществената нагласа се променя към позитивна.35
Мерките предприети в Британска Колумбия показват как облагането с данък на
парниковите газове може да предизвика промяна в икономиката към търсене на
нисковъглеродни решения на модерните предизвикателства. Фактът, че такива
мерки не само, че не съкращават работни места, а напротив- спомагат за създаването на нови означава, че преходът към нисковъглеродна икономика може да бъде
благотворен за всички заинтересовани страни.
През 2016 г. властите в Британска Колумбия предприемат още по-стриктни действия в борбата с парниковите газове като приемат „Закон за индустриалното отчитане и контрол на парниковите газове“ („Greenhouse Gas Industrial Reporting
and Control Act“). Законът цели да накара производителите на електроенергия от
въглища и природен газ да отговарят на конкретни критериите за изхвърлените
емисии в атмосферата. Мерките са насочени срещу най-големите „производители“
на въглероден диоксид, като предприятията отделящи над 10 000 тона въглероден
еквивалент трябва да отчитат точното количество на газовете изхвърлени в атмосферата пред властите в провинцията. Собствениците на предприятия, изхвърлящи
над 25 000 тона въглероден еквивалент трябва да получават индивидуално разрешение от властите за изхвърлените газове36.
Властите в Британска Колумбия предприемат и други действия, за да намалят въглеродния отпечатък на провинцията. Производителите на горива са задължени
да осигуряват присъствието на биогорива в конвенционалните горива- 4% от дизеловите горива и 5% от бензиновите трябва да са съставени от биогориво. В провинцията се произвеждат 75 милиона литра бензинови и дизелови горива, затова тази
мярка оказва голямо влияние върху изхвърлените парникови газове37.
Британска Колумбия си е поставил за цел да бъде независима в сектора на производство на електроенергия, като за целта ще се разчита на енергия от възобновяеми източници, които трябва да достигнат до 93% от цялата произведена електроенергия в провинцията. Друга цел пред управляващите в Британска Колумбия е
да станат основен износител на електроенергия произведена от възобновяеми източници. Законодателството класифицира като източници на възобновяема енергия: биомасата, биогоривата, геотермалната топлина, водната енергия, слънцето,
океанът и вятърът38.

_______________________________
35. K
 ruse, Tobias; Dellink, Rob and Chateau, Jean. Employment Implications of Green Growth: Linking jobs, growth,
and green policies, OECD report for the G7 environment ministers, 2017
36. G
 reenhouse Gas Industrial Reporting and Control Act, Queen‘s Printer, 2014
37. Renewable and Low Carbon Fuel Requirements Regulation, Queen‘s Printer, 2017
38. Clean Energy Act, Queen‘s Printer, 2013
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Сеул, Южна Корея
С нов план приет в края на 2017 година, целящ производството на 1GW от слънчева
енергия през 2022 г., управленските органи в Сеул въвеждат мерки, задължаващи
строителите на нови жилищни сгради да инсталират фотоволтаични инсталации
на новопостроените сгради. В момента столицата на Южна Корея произвежда 131,7
MW от слънчева енергия, това означава, че планът е за увеличение на този вид
енергия от 8 пъти в рамките на 4 години. Амбициозният план включва инсталирането на фотоволтаични панели на 1 милион домакинства (това означава всяко трето домакинство да има такъв вид източник на енергия) с прогнозна обща мощност
от над 550 MW. В проектът се предвиждат субсидии в размер на 75% от цената за
инсталиране на такъв вид централа в домовете на жителите на града. Освен жилищните сгради се предвижда и инсталиране на фотоволтаични панели на много
обществени сгради и територии, които се очаква да са с мощност от около 240 MW.
Очаква се планираните мерки да доведат до намаляване на парниковите газове,
произвеждани от града, с 540 000 тона, както и до създаването на 30 000 нови
работни места в града39.

Индонезия
Индонезия често става жертва на природни бедствия, причинени от промени в
климата, но в същото време повечето хора не са наясно с екологичните проблеми,
за които научават единствено от бедствията, които ги сполетяват, а не чрез адекватни образователни програми.
Това е причината вице-президентът на Индонезия да стартира инициатива за превръщането на 1 000 джамии в еко-джамии до 2020 г. в най-голямата мюсюлманска
държава в света. Мерките включват производство на енергия от възобновяеми източници (основно чрез фотоволтаични панели), задоволяване на водните и хранителни нужди по устойчив начин, намаляване на изхвърляните отпадъци и рециклиране, както и предоставяне на обучение в сферата на екологията.
Проектът предвижда най-висшите религиозни органи в Индонезия да си партнират с частния сектор, министерства и университети, за да се повиши културата
относно екологията сред религиозната общност, която често се вслушва повече в
религиозните водачи, от колкото в държавните институции и лидери.40
Тази политика на Индонезия показва как може да бъдат включени и религиозните
общности в прехода към нисковъглеродна икономика и борбата с екологичните
проблеми.

_______________________________
39. S
 eoul Metropolitan Government, “One in three houses in Seoul to have photovoltaic facility”, 2017,
http://english.seoul.go.kr/one-three-houses-seoul-photovoltaic-facility/
40. Michael Taylor, “Indonesia unveils plan to roll out 1,000 eco-mosques by 2020”, Reuters, 2017,
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-climatechange-religion/indonesia-unveils-plan-to-roll-out-1000-ecomosques-by-2020-idUSKBN1DG1J8
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Време е за справедлив преход
95%
ЕС се ангажира с 40% намаляване
на емисиите на парникови газове
до 2030 г. и с 80-95 %. до 2050 г.

1500
души губят работа при затваряне
на двата последни закрити
рудника в Бобов дол

2 млн
Прилагането на Парижкото
споразумение за климата
може да създаде 2 млн
работни места в Европа

За да спрем унищожаването на околната среда и да изградим
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.
www.wwf.bg

въглищни региони на Европа
очакват справедлив преход:
алтернативи за местните
хора; устойчива местна
икономика; справяне с
последиците от десетилетия
замърсяване.

www.wwf.bg

Защо сме тук
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