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София, 26 януари, 2023 г. 
изх. № 3408 /26.01.2023 

До: 

 

ГЪЛЪБ ДОНЕВ 

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

РОСЕН ХРИСТОВ 

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

 

РОСИЦА КАРАМФИЛОВА 

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

АТАНАС ПЕКАНОВ 

СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА 

 

Копие до: 

 

ЦВЕТАН КЮЛАНОВ 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕК В БЪЛГАРИЯ 

 

ФРАНС ТИМЕРМАНС  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕК, 

РЕСОР ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ 

 

ЕЛИЗА ФЕРЕЙРА 

ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР ПО СБЛИЖАВАНЕ И РЕФОРМИ 

 

КАДРИ СИМСОН 

ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР ПО ЕНЕРГЕТИКАТА 

 

СЕЛИН ГАУЕР 

РЪКОВОДИТЕЛ НА РАБОТНА ГРУПА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ  

 

Относно: Представяне и одобрение на проект на Министерство на 

енергетиката на “Стратегическа визия за развитие на електроенергийния 

сектор на Република България 2023 г. - 2053 г.”  
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Уважаеми г-н Донев, 

Уважаеми г-н Христов, 

Уважаема д-р Карамфилова, 

Уважаеми г-н Пеканов, 

 

От името WWF България се обръщаме към вас във връзка с публикувания на 17.01.2022 г. 

проект на така наречена “Стратегическа визия за развитие на електроенергийния 

сектор на Република България 2023 г. - 2053 г.” (“Стратегическа визия”), който 

впоследствие бе приет с Решение на Министерски съвет № 49 от 20.01.2023 г. и по 

силата на това решение трябва да бъде внесен за разглеждане от Народно събрание.  

 

Настояваме Министерски съвет спешно да отмени същото решение, а Министерство на 

енергетиката да изтегли проекта на “Стратегическа визия”, поради: 

 

- Несъответствие на проекта на “Стратегическа визия” със законодателството на 

Република България, изразяващо се в липса на законова обосновка, реален процес 

по общественото му обсъждане и липса на екологични процедури; 

- Некоректно позоваване и обосновка на ключови изводи в “Стратегическата визия” с 

работата на Комисията за енергиен преход (КЕП) към Консултативния съвет за 

европейската зелена сделка (КСЕЗС); 

- Значими рискове за околната среда от потенциалното реализиране на включени в 

“Стратегическата визия” енергийни мегапроекти; 

- Неясна роля на “Стратегическата визия” в стратегическата рамка и ангажиментите 

на България за декарбонизация на икономиката и справедлив енергиен преход, в 

рамките на Европейската зелена сделка. 

 

България е задължена да следва стриктно рамката на ЕС за планиране на политики за 

декарбонизация в държавите членки, а именно с актуализирането на Интегрирания 

национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) и Дългосрочната 

стратегия за декарбонизация (LTS). Това трябва да се случи на база обективно и 

прозрачно моделиране на декарбонизацията по сектори. Трябва да бъдат следвани 

препоръките и ръководните принципи, изготвени от ЕК в специалния ръководен документ1, 

публикуван през декември 2022 г. Актуализираните ИНПЕК и LTS трябва да включват 

повишаване на декарбонизационната амбиция, както и реалистични траектории за 

намаляване на емисиите от електроенергийния и други сектори, които са в съответствие с 

целите на ЕС за намаляване на емисиите с 55% към 2030 г. и климатична неутралност през 

2050 г.  Отбелязваме, че към момента не е известно процесът на актуализация на ИНПЕК 

да е стартирал, въпреки, че първи вариант на актуализиран ИНПЕК трябва да бъде 

представен до края на юни 2023 г. Представената на обществено обсъждане миналата 

                                                
1 Guidance to Member States for the update of the 2021-2030 national energy and climate plans: 
https://energy.ec.europa.eu/guidance-ms-updated-necps-2021-2030_en  
 

https://energy.ec.europa.eu/guidance-ms-updated-necps-2021-2030_en
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есен непълна актуализация на Дългосрочната стратегия (LTS), без ново моделиране по 

сектори и цел за климатична неутралност, не отговаря на изискванията и амбициите на 

Европейската зелена сделка, както сме посочили в становище на WWF България2.   

 

Считаме, че е важно МОСВ да съсредоточи своя експертен капацитет и усилията на 

Дирекция “Политика по изменение на климата” в цялостна актуализация на Закона за 

изменението на климата (ЗОИК), който не е актуализиран спрямо новите политики, цели 

и изисквания на Европейската зелена сделка. Актуализираният ЗОИК следва да включва 

нормативна рамка за постигане на климатична неутралност, процес за оценка и включване 

на климатичните рискове, хармонизиране на политиката за адаптация към климатичните 

промени, прилагане на природо-базирани решения и осигуряване на информация и 

участие във взимането на решения за научната общност и гражданите. Решението на НС 

да изиска иницииране на бъдещо предоговаряне на Реформа C4.R10 от НПВУ не отменят, 

а напротив - правят още по-спешна нуждата от цялостна актуализация на ЗОИК. 

 

В приложението по-долу описваме основните проблеми, които обосновават нуждата от 

отмяна на Решение №49 на МС и придържане към общоевропейския процес на планиране 

на политиките за енергиен преход във връзка с Европейската зелена сделка. Готови сме 

да предоставим допълнителна информация по описаните проблеми.  Лице за контакт: 

Апостол Дянков, Ръководител програма „Климат и Енергия“ на WWF България и член на 

Комисия за енергиен преход, ел.поща: adyankov@wwf.bg. 

 

 

С уважение: 

 

Веселина Кавръкова 

Изпълнителен директор 

WWF България 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Позиция на WWF България за LTS стратегия:  wwf_position_on_lts_20220915__3_.pdf (panda.org) 

mailto:adyankov@wwf.bg
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_position_on_lts_20220915__3_.pdf
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Приложение: Обосновка на необходимостта от изтеглянето на проекта на 

“Стратегическа визия” и следване на политиките за енергиен преход на ЕС. 

 

Проблем: Липса на законова обосновка за “Стратегическа визия” 

 

Проектът на така наречената “Стратегическа визия” е представен в контекста на 

гласуваното от Народното събрание на 12.01.2023 г. Решение за задължаване на 

Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част 

енергетика3, взето под открит натиск от страна на въглищната индустрия, енергийни 

предприятия и синдикати, вкл. заплахи от протести и стачни действия. Това решение на 

НС само по себе си е изключително спорно, както поради оказания натиск, така и защото 

не почива върху ясни правомощия и компетенции на служебното правителство да изменя 

или иска изменение на Плана за възстановяване и устойчивост. Нещо повече, в своето 

решение, Народното събрание по никакъв начин не предлага или упълномощява 

Министерство на енергетиката да изготви представения проект на “Стратегическа визия”, 

нито създава правната рамка за такъв документ, което би следвало да се случи с 

изменение на чл.4 в Закона за енергетиката4. 

 

В самия проект на “Стратегическата визия” (стр.3)  като обосновка за създаването на 
документа некоректно се цитира чл.4, ал. 2, т.1 от Закона за енергетиката. Цитираният член 
обаче касае “Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България”, 
документ с различен обхват и цел от настоящия проект за “Стратегическа визия”.  
 

По отношение на самото решение № 49 на служебния кабинет за приемане на проекта за 

“стратегическа визия”, припомняме, че не би следвало да бъде в правомощията на едно 

служебно правителство, неизбрано от българските граждани, чиято основна функция е 

администрация и подготвяне на парламентарни избори, да предлага и приема, ключови за 

държавата секторни стратегически документи. 

 

Проблем: “Стратегическата визия” не е преминала процес на обществено 

обсъждане  

 

Независимо от определянето на документа като “визия”, по същество той определя 

рамката за бъдещо развитие на стратегически инвестиции в областта на енергетиката. 

Затова приемането на “Стратегическата визия” от Министерски съвет, без да бъде 

подложена на никакво реално обществено обсъждане е в пряко противоречие с 

европейското законодателство. Набързо организирана “кръгла маса” на 17.01.2023 г. за 

промотиране на “Стратегическата визия” с участието основно на въглищната индустрия и 

без да бъдат поканени да участват членовете на КЕП към КСЕЗС, широката общественост 

и граждански организации, няма как да бъде прието за обсъждане. По този начин са 

                                                
3 https://www.parliament.bg/bg/desision/ID/164626  
4 https://www.me.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-1.html  

https://www.parliament.bg/bg/desision/ID/164626
https://www.me.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-1.html
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напълно пренебрегнати изискванията за участие на обществеността, произтичащи от 

Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане 

на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. 

 

Проблем:  “Стратегическата визия” не е преминала екологични процедури 

 

Няма публично достъпна информация дали представеният стратегически документ  е бил 

подложен на процедурите по екологична оценка, изисквани от Директива за стратегическа 

екологична оценка (Директива 2001/42/ЕО) и Закона за опазване на околната среда, нито 

на процедурите по оценка за съвместимост, изисквани от Директива 92/43/ЕИО на Съвета 

за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Закона за 

биологичното разнообразие. Непровеждането на цитираните екологични процедури е в 

пряко нарушение с Европейското и националното законодателство. 

 

Проблем: “Стратегическата визия” е некоректно представена като резултат от 

работата на Комисията за енергиен преход към Консултативния съвет по 

Европейската зелена сделка 

 

Проектът на така наречена “Стратегическа визия” е изготвен и представен еднолично и без 

обществено обсъждане от Министерство на енергетиката, под открит натиск от страна на 

въглищната индустрия, енергийни предприятия и синдикати. Въпреки това, проекта за 

“стратегическа визия” многократно и некоректно е цитирана работата на КЕП към КСЕЗС, 

на която WWF България е член. Проектът на “стратегическа визия” с неговите 

необосновани с данни, изводи, оценки, препоръки и допускания, не е внасян за 

разглеждане от комисията. Документът не представя коректно работата на комисията и 

нейната техническа група за моделиране. Цитираните в проекта за “Стратегическа визия” 

(стр.23) от страна на Министерство на енергетиката “резултати и изводи от работата 

на КЕП към КСЕЗС” не са съгласувани и дори представени за обсъждане във финален 

вариант на членовете и наблюдателите на комисията. По тази причина  не е коректно 

изводите в документа “Стратегическа визия” да бъдат представяни пред МС, НС и 

широката общественост като произтичащи от работата на КЕП. Тези факти са подробно 

описани и потвърдени и от зам. председателя на КЕП, д-р Мария Трифонова в електронна 

комуникация до членовете на КЕП от 18.01.2023 г. 

 

Трябва да отбележим също и че зад така наречения “модел на Compass Lexecon”, изготвен 

от едноименната консултантска компания и представен като основен и меродавен от 

“Стратегическата визия”, открито стоят интересите на някои от предприятията в българския 

въглищен бранш, като моделът бе промотиран от техни представители, участващи в 

работата на КЕП. Отчитаме, че КЕП първоначално разгледа и други модели, някои от които 

бяха представени от енергийния бранш, свързан с възобновяемите източници на енергия, 

но тези модели не бяха избрани от Министерство на енергетиката, което открито застана 

зад модела на Compass Lexecon.  

 

WWF България като член на КЕП не е въвлечен в техническите срещи по обсъждане на 

параметрите на този модел, но ни е известно, че част от тези параметри не са публични и 
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не могат да бъдат подложени на независима оценка и пре-моделиране, каквато би била 

добрата практика при планиране на реални дългосрочни декарбонизационни стратегии. 

Подобен прозрачен, инклузивен модел е разработеният в сътрудничество на 

правителствени, академични, неправителствени и бизнес партньори в повече от 20 страни 

декарбонизационен модел Pathways Explorer5, който позволява декарбонизационно 

моделиране във всички сектори на икономиката и е бил използван за моделиране на 

дългосрочни декарбонизационни стратегии в Белгия и други държави. 

 

Неколкократно сме отбелязвали тези наши притеснения при обсъжданията на КЕП, Знаем, 

че същият въпрос е повдигнат и от представителите на Европейската комисия, като е 

препоръчано ново моделиране с обективни и прозрачни параметри. Позоваването и 

обосноваването на критичен за българската енергийна и климатична политика 

стратегически документ, каквато претенция има изготвената от Министерство на 

енергетиката “Стратегическа визия”, на непрозрачен модел, подкрепен от един единствен 

бранш, пряко засегнат от енергийния преход, е некоректна и недопустима практика. 

 

Проблем: Значими рискове за компонентите на околната среда от включените 

в “Стратегическата визия” енергийни мегапроекти 

 

По същество представеният проект на “Стратегическа визия” буди изключително много 

въпросителни по отношение на екологичните, климатични, социални и икономически 

въздействия от предложените посоки на енергийно развитие на България, които трябва да 

бъдат оценени не само от експертите на МОСВ, но и от гражданите. Залага се изцяло на 

остарели, централизирани и скъпи технологии с огромно потенциално въздействие върху 

околната среда и екосистемите – визираме в частност големи инвестиции във ВЕЦ и АЕЦ 

на р. Дунав и ВЕЦ в Рило-Родопския масив. Екологичното въздействие на тези проекти не 

е оценено и те представят национални и трансгранични рискове за ключови реки и водни 

басейни. Рисковете са както социални (пряко засягане на населени места по река Дунав), 

така и екологични като например засягане местообитанията на застрашените есетрови 

риби в последния участък на река Дунав със запазена свързаност. 

 

Проблем: Приносът на “Стратегическата визия” към декарбонизацията на 

страната е спорен и неясен 

 

Липсата на изрична цел за декарбонизация в “Стратегическата визия” е проблем. Проблем 

е и че  краткосрочните и средносрочни ползи за климата от включените във визията 

проекти, както и тяхната роля за постигане на климатична неутралност на България до 2050 

г., в синхрон с политиките на Европейския съюз са спорни или несъществуващи. Емисиите 

от въглероден диоксид трябва да бъдат намалени още през настоящото десетилетие, за 

да има шансове да се постигнат целите на Парижкото споразумение и Европейската 

зелена сделка (Пакет “Подготвени за цел 55”). Големи енергийни мега-проекти като ВЕЦ 

на Дунав и АЕЦ “Белене” не могат да бъдат изградени преди 2030 г., дори да имаше 

финансиране и икономическа рентабилност от тяхното изграждане. В момента в целия ЕС 

                                                
5 https://pathwaysexplorer.climact.com/community  

https://pathwaysexplorer.climact.com/community
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се наблюдава бурно развитие на евтино, децентрализирано и гъвкаво производство и 

съхранение на енергия от вятър и слънце, което приоритетно подпомага малкия бизнес и 

гражданите. Централизирани нови мега-проекти, исторически свързани с корупционни 

модели, узурпират огромни инвестиционни средства и отклоняват вниманието от нуждата 

да се планира и регулира по-добре процеса на мащабно разширяване на слънчевите и 

вятърни мощности, в съответствие с плана RePowerEU. Именно в тази посока трябва да 

бъде насочен експертния капацитет на МЕ и МОСВ, както за да се постигнат целите за 

енергия от ВЕИ, така и за да се планират новите енергийни мощности с минимални 

негативни въздействия върху околната среда, вкл. с внимателно планиране на т. нар. “go-

to areas”, заложени във връзка RePowerEU. 

 

Проблем: Неадресирана от “Стратегическата визия” нужда от решение 

за изход от въглищната електроенергетика до 2030 г. и приемане на 

Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) 

 

Проектът на “Стратегическа визия” залага допускане за “използване на съществуващите 

мощности до 2030 г. за гарантиране на енергийната сигурност” (стр.18). Отчитаме, че дори 

за убедените защитници на въглищната енергия е трудно да докажат, че която и да е 

българска лигнитна мощност може да продължи да работи икономически рентабилно след 

2030 г. Затова и документът на “Стратегическа визия” на Министерство на енергетиката 

реално не обезпечава решението, взето в Народно събрание, за продължаване на 

работата на въглищните ТЕЦ до 2038 г. Считаме, че именно по тази причина е добре да се 

проведе мащабна, открита информационна кампания за реалните перспективи и бъдеще 

пред въглищната електроенергетика, които да информират както българското общество, 

така и политиците. Към момента никое българско правителство или институция не са 

провели подобна кампания. 

 

По последна публично налична информация, все още няма дата за официално внасяне на 

финалната версия на ТПСП за разглеждане от Европейската комисия, въпреки че 100 млн. 

евро по Механизма за справедлив преход са вече загубени за България. ТПСП, трябва да 

подпомагат реалния изход от въглищната енергия посредством диверсифициране на 

регионалните икономики, елиминиране на тежките екологични щети в тези региони, нови 

инвестиции в енергийна ефективност и ВЕИ, развитие на уменията на работещите в 

енергийния сектор, и осигуряване на нови и достойни работни места. Отричането на 

необходимостта и неотложността на самия енергиен преход само забавя този процес, 

допринася за риск от загуба на още европейски средства от Фонда за справедлив преход, 

блокира развитието на регионите и предопределя несправедлив преход, който ще отнеме 

алтернативите пред работещите в сектора. 


