
ДА ХВАНЕМ
ПРАВИЛНИЯ ВЛАК
СВЕТЪТ ВЪРВИ КЪМ БЪДЕЩЕ БЕЗ ВЪГЛИЩА.
ВЪЗМОЖЕН ЛИ Е БЕЗБОЛЕЗНЕН ПРЕХОД ЗА ВЪГЛИЩНИТЕ РЕГИОНИ В БЪЛГАРИЯ?

НОЕМВРИ 2017 г. www.zazemiata.org



ДА ХВАНЕМ ПРАВИЛНИЯ ВЛАК 32 ДА ХВАНЕМ ПРАВИЛНИЯ ВЛАК

ПРЕДИСЛОВИЕ

Всеки е чувал баснята за попа и потопа. Настанало наводнение, попът излязъл на покрива да се 
спаси, молил се на Господ да му помогне. Попът бил уверен, че неговият бог ще прати чудо, за да го 
избави. Минала първа лодка с хора, поканили го да се спаси с тях, но той отказал и чакал божието 
чудо. Минала втора лодка, след това и трета, но той все така отказвал. Накрая Бог му проговорил, за 
да му съобщи, че е пропуснал всички възможности за спасение, които му е пратил.

Споделяме с Вас, че това ще бъде един много откровен текст, който първоначално беше замислен като 
обичайния експертен доклад, но емоциите от началото на 2017 г. ни принудиха да сменим подхода. 
Приемете написаното като обръщение или просто като мнението на представителите на една еко-
организация. В никакъв случай обаче не се поддавайте на обичайната емоция, че всичко, което ни се 
стоварва на главата, е някакъв „заговор отвън“. У нас любимото е някой друг да ни е виновен и това 
да ни е оправдание, за да не си помогнем сами. Приписването на вината за всички беди на външни 
врагове и конспирации е всъщност бягане на отговорност за собствената ни съдба и несгоди.

С този текст показваме, че макар и закъснели, все още имаме шанс да хванем правилния влак, който 
ще отведе остарялата ни и апатична енергийна система в 21-ви век. Бъдещето без въглища е не 
само възможно, то вече се случва и на правилия влак има място за хората, които днес работят в 
конвенционалната енергетика.

Бъдещето не е на въглищата, но е добре в него да има място за хората. И макар, че в работата 
си през последните години сме оставали пред немалко затворени врати и сме се сблъсквали с 
крайно негативно отношение, смятаме, че днес тенденциите са пределно ясни и потвърждават 
предупрежденията ни през годините. Не се вживяваме като някакви пророци, защото просто 
превеждахме глобалните тенденции на популярен език. Не го казваме и с някакво злорадство 
или триумфализъм понеже това, което ни движи, е загриженост за хората. Ако искате го наречете 
загриженост от чист егоизъм – защото само в общество, в което хората могат да си позволят малко 
сигурност и да поддържат добро съществуване, можем да постигнем и хармония с околната среда 
и да живеем в унисон с дългосрочните нужди на планетата.

По отношение на въглищата времето за пренастройване на начина на мислене и икономиката почти 
изтече и вече навлизаме във време на последствия.



ВЪВЕДЕНИЕ

В края на 80-те години на 20-ти век имаше професия машинописец. Десетилетие по-късно такава 
професия вече не съществуваше и всичко беше преминало на компютри. Интересно би било да 
разберем дали, ако имаше протести на стотици машинописци, това можеше да доведе до спиране 
на развитието на световната технологична вълна?

Не веднъж в докладите си сме сравнявали задаващите се промени в енергетиката с прехода, 
през който премина сферата на телекомуникациите и информационните технологии. В рамките 
на няколко десетилетия домашният телефон отстъпи пред мобилния, а мобилният телефон се 
приспособи към времето на интернет. Десетки хиляди хора бяха принудени да се преквалифицират, 
ако искат да запазят работата си и да бъдат в крак с времето и света, в който живеят.

Подобен е преходът, през който в момента преминава и сектора на енергетиката. Ставаме 
свидетели на развитието на технологиите на възобновяемите енергийни източници, за съхранение 
и балансиране на произведената от тях енергия и на технологиите, които пестят енергия. Всички те 
в комбинация са на път да позволят на всеки човек, домакинство, общност или бизнес да задоволят 
сами своите енергийни нужди. Това обезсмисля огромните централизирани проекти в енергетиката 
свързани с изграждането на големи ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ, сондажи за газ и петрол и рискови проекти за 
изграждането на тръбопроводи. 

СЪДЪРЖАНИЕ

• ВЪВЕДЕНИЕ  ......................................................................................................................................................................................................................................3

• ЧАСТ 1: КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД ОТВЪД ВЪГЛИЩАТА И КАК ДА ГО ПОСТИГНЕМ?  .....................................5

• ЧАСТ 2: НЯКОИ ОТ СИСТЕМНИТЕ ПОРОЦИ НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА И КАКВО ОЗНАЧАВАТ ТЕ  ...................................................10

• ЧАСТ 3: ПО СВЕТА И У НАС  .........................................................................................................................................................................................................15

• ЧАСТ 4: КАКВО БЪДЕЩЕ МОЖЕ ДА ИЗГРАДИМ ЗА РЕГИОНА НА КОМПЛЕКС „МАРИЦА ИЗТОК“  .............................................................20

• ЧАСТ 5: КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ ПЪТИЩА ЗА РЕГИОНИТЕ .....................................................................................................................................23

• ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................................................................................................................39

ДА ХВАНЕМ ПРАВИЛНИЯ ВЛАК 54 ДА ХВАНЕМ ПРАВИЛНИЯ ВЛАК



КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД 
ОТВЪД ВЪГЛИЩАТА И КАК ДА ГО ПОСТИГНЕМ?

Преди да се задълбочим в конкретни идеи за елементите на прехода, ще откроим два фактора 
на самия преход, които са важни при разработване на новите политики, и поставят съществено 
различие спрямо сегашното положение:

1. Крахът на въглищната индустрия идва бързо и остава малко време да бъдат приложени 
мерките за плавен преход. Крах на въглищната индустрия в цяла Европа означава много региони 
да бъдат в нужда от подпомагане едновременно в следващите две десетилетия. Затова страните, 
които вече са започнали да действат и да планират как да омекотят шока от този крах, ще бъдат с 
преднина. Предимство, включително по отношение на оскъдните средства, които ще могат да се 
разпределят на Европейско ниво за тези региони. България, с обичайната си пасивна стратегия 
можеше поне да има предимството да се учи от опита на пионерите – уви, в случая и това не 
правим качествено.

2. Преходът вече е в категорията „отложен или закъснял преход“ и ще трябва да се случи на бързи 
обороти, което означава, че след периодите на бурно развитие ще следват и такива на намалено 
търсене. Например, концентрирано създаване на слънчеви и вятърни инсталации, последвано 
от спад, когато нуждите се покрият. Вместо това, може да има постепенно натоварване на 
икономиката за изграждане на тези инсталации и поддържането им. Това крие още един риск, 
който е и възможност. 

Рискът е илюстриран от немската соларна индустрия, която след няколко годишен бум на 
изграждане на инсталации стигна до положение, в което ръстът се забави и почти спря. Това, 
в комбинация с евтиния китайски внос, се отрази негативно на производството на соларни 
системи и на работните места, свързани с инсталирането им. Запазени бяха главно работните 
места, свързани с поддръжка. Такива преходи могат да се тушират с политика на прилагане 
на квотен принцип и сходни лостове за управление на развитието на тези пазари. В случая с 
България е много вероятно да се стигне до спонтанно развитие и нов концентриран бум на 
изграждане на определени технологии. Ако с подходящи програми се погрижим този бум да се 
развие малко по-планирано и плавно във времето, бихме могли да загладим малко кривата на 
развитие и имено тук се крие възможността.

3. Разпадаща се пенсионна система и празни фондове са друг сериозен риск пред идеята за 
ранно пенсиониране, осигуряване на въглищари до навършване на възраст за пенсия и като 
цяло изплащане на пенсиите. Намираме се в страна, която скоро ще има проблем с осигуряване 
на средства за пенсията на възрастното си население. Редом с това има и други политически 
рискове, които е добре да се отчетат при моделирането на бъдещите сценарии. Тук трябва да 
се включи и рискът от сериозно ускоряване на промените в климата, които могат да доведат до 
сериозни заплахи за националната сигурност – продоволствена криза, миграционни вълни и 
други, които могат още повече да объркат плановете ни за постепенен и безболезнен преход и 
ще наложат използване на ресурсите дисциплинирано и в условия на извънредно положение.

По-долу изброяваме (част от) необходимите политики, за да може неизбежният преход отвъд 
въглищата да е плавен, справедлив и най-вече безболезнен за всички засегнати. Разделили сме 
политиките на две – такива, които трябва да се случат на национално ниво, и такива, които трябва 
да се случат на регионално.

ЧАСТ 1: 

На национално ниво:

• Приемане на национална енергийна стратегия с хоризонт 2050 г., която предвижда пълна 
декарбонизация на икономиката на България до средата на 21 век, както и отчитане и впрягане на 
потенциала за енергийната ефективност, който остава крайно неоползотворен в много сектори у нас;

• Правителството да предвиди крайна дата за изход от въглищната енергетика в България 
и да развие стратегия за преход, за да има време за създаване на алтернативна заетост и 
разнообразяване на икономиката в регионите. По наши прогнози крайната дата в никакъв случай 
не трябва да бъде отвъд 2038 г., защото никакви политики няма да закрепят въглищарството 
толкова дълго пред навлизащата технологична вълна. В същото време стратегията трябва да 
може да бъде изпълнена в кратки срокове, защото окончателният крах на индустрията има 
голяма вероятност да се случи още в началото на 30-те години на този век;

• Безкомпромисно съблюдаване дали ТЕЦ спазват екологичните норми – с незабавни действия. 
Постоянно сме свидетели на нарушения от страна на операторите на ТЕЦ и никой не може да 
ни убеди, че това не се извършва с благословия на високо равнище. Тези мечи услуги, които 
поддържат енергетиката ни на дъното и служат за малки политически сделки и търговия с власт, 
както и вероятното пълнене на партийни касички, трябва да приключат, ако искаме да имаме 
жива и заздравена енергетика и след 10 години. Поддържането на тези практики е това, което ще 
изправи енергийния сектор пред истинска криза и ще бъде сериозен удар върху потребителите, 
защото кацата с мед силно ще намалее с времето, когато сегашните мощности напълно се 
амортизират;

• Прекратяване на всякаква форма на субсидиране на въглищната енергетика – особено на 
скрито и крос-субсидиране и заплащане от страна на обществото на инвестициите в екологизация 
на централи и мини, които са задължение на самите оператори на ТЕЦ и мини;

• Драстично намаляване и постепенно пълно спиране на плащанията за разполагаемост (студен 
резерв). Прозрачно определяне на тези плащания и публично достъпен анализ защо страната 
поддържа определено количество такива мощности, а не по-малко например. Обществото и 
потребителите трябва да знаят колко им струва поддържането на студен резерв, защо всъщност 
се поддържа и в какви алтернативи биха могли да се инвестират средствата, вместо да се дават 
на оператори, които нерядко имат съмнителна бизнес репутация. Прозрачността и достъпността 
на данните са като цяло основна препоръка за енергетиката;

• Незабавна забрана за търговия със и изгаряне на нискокалорични въглища с високо 
съдържание на пепел и сяра в домакинствата – като мярка за борба с лошото качество на въздуха 
в градовете, подпомагане на домакинствата (и особено на получателите на енергийни помощи) 
да преминат към чисто и ефективно отопление;

• Въвеждане на по-високи и по-строги стандарти за продаваните горива и съблюдаването им.
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На регионално ниво:
 

• Програми за алтернативна заетост в регионите, които са най-зависими от въглищната 
индустрия след предварителен анализ на потенциала на местната икономика – направен от 
независими експерти;

• Задължително всички планирани програми трябва да имат предвидена пилотна фаза, при 
която в реална среда да се изчистят слабостите на програмата и едва тогава да се мултиплицира 
в програма от регионален мащаб;

• Програмите за алтернативна заетост и разнообразяване на местната икономика трябва да търсят 
пътища за създаване на устойчива заетост, да стимулират лидерството, предприемачеството и 
инициативността на местните хора, за да не е резултата от тях само краткосрочен. Инициативи 
трябва да идват и от двете посоки – отдолу-нагоре и отгоре-надолу. Инициативите отдолу-
нагоре нямат нужда от представяне – местните хора най-добре знаят какво би ги мотивирало, 
което означава, че с осъществяване на техния избор, шансовете за дългосрочен успех са 
далеч по-големи. В същото време поради хроничната липса на инициативност и притъпеното 
предприемачество заради дългите години на зависимост от един основен икономически играч 
в региона, е необходимо на местните общности да се даде и „птичи поглед“ с идеи и инициативи 
отгоре-надолу и с откриване на възможности, които следват политическа преценка и карта как 
би могла да се развие пропорционално местната икономика;

• Специален фокус трябва да бъдат хората, които губят работата си във въглищните региони 
преди пенсионна възраст; трябва да се направи преценка и анализ на разходи-ползи между 
алтернативите. Хора преди пенсионна възраст да се осигуряват до пенсия спрямо алтернативата. 
Те да работят в мини и ТЕЦ, чиято поддръжка струва на държавата, операторите, потребителите 
далеч по-скъпо от това хората да бъдат осигурени и обезщетени. Така например след 
обединяването на Западна и Източна Германия след икономически анализ е установено, че е 
по-изгодно да се осигуряват до пенсия хиляди работници в пред пенсионна възраст, вместо да 
се инвестира в преквалификацията им и още по-малко в поддръжка на губещи и неефективни 
предприятия. И макар да знаем, че сравнението на България с най-мощната икономика на ЕС няма 
да се стори адекватно на много хора, ще си позволим да повторим – нужен е безпристрастен 
анализ на това къде правеното на разходи може да се оптимизира и у нас;

• Задължителни междинни и финални оценки на действащите програми, за да може навреме да 
се оцени доколко разходите са били смислени и са довели до трайни ползи;

• Осигуряване на енергийната сигурност – отново при безпристрастен анализ на реалното 
потребление и енергийни нужди. Не както до сега – с постоянен рев, че при затваряне на всяка 
мощност България ще остане на тъмно и студено; Енергията служи, за да покрие нужди на хората 
от топлина и лукс, да осигурява жизнен стандарт, комфорт и да пести време на потребителите. 
Целта не бива да е поддръжка на енергетика, която е угодна някому – особено когато има 
многократен отказ през годините да се анализират реалните нужди на енергийната сигурност у 
нас и този анализ да бъде достъпен от открит за дебат.

НЯКОИ ОТ СИСТЕМНИТЕ ПОРОЦИ НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА 
И КАКВО ОЗНАЧАВАТ ТЕ

В следващата част ще разгледаме някои от системните пороци на българската енергетика, които са 
се развили през десетилетията безотговорно управление, и какво е тяхното значение за постигането 
на плавен и справедлив преход:

Беден на средства, богат на електроенергия?
Според данни от преброяване на населението от 2011 г., 40% от българските домакинства се 
отопляват с електроенергия при средно 11% за ЕС. Отоплението на електроенергия би трябвало 
да е лукс – в България то е нещо нормално и разхищение. В случая говорим за неефективно и 
конвенционално отопление с електроенергия, което се използва от доста от по-бедните 
домакинства, както и от хора, обитаващи жилища временно и за които предвиждането на сериозни 
инвестиции не е от интерес – например наематели на жилища и офиси. За да сме докрай честни, 
бъдещето ще залага все повече и повече на технологията на термопомпите и други форми на 
високоефективно отопление и електроенергия, които успяват да пестят енергия или да извличат 
няколко вата полезна топлинна енергия от всеки вложен ват. За България обаче към момента това 
е твърде скъпа мярка, която не можем да приложим към масовия потребител.

През последните години домакинствата замениха старите калорифери, маслени радиатори и 
акумулиращи печки с по-енергийно ефективни климатици. Но дори с енергийно ефективно 
отопление на електроенергия не можем да избегнем сериозните дневни и сезонни пикове. 
Няколкото седмици студена зима от началото на 2017 г. послужи за поредното оправдание, че 
България трябва да поддържа базови мощности и голям студен резерв (основно осигурени от стари 
и замърсяващи въглищни електроцентрали), за да подсигури отоплението на хората в такова време. 
Никой обаче не каза, че за 6 до 8 седмици истински студена зима годишно, потребителите (при това 
всички потребители) плащаме целогодишно премии за поддръжката на този резерв през цената на 
електроенергията. Икономическата логика е проста – с влагането на средства за тази поддръжка, 
икономиката ни се лишава от същите тези средства, които иначе може да вложи в изграждане на 
по-ефективно покриване на енергийните нужди на населението си. За капак, през същите студени 
седмици в началото на 2017 г. се оказа, че част от студения резерв е нефункционален и не може да 
се включи, когато има нужда от него, поради замръзване на основното гориво – нискокачествени 
лигнитни въглища. Средствата, които потребителят плаща с години, не му гарантират енергийна 
сигурност. Агенциите, които отговарят за контрола над въпросните инсталации пък отговориха, че 
не намират основание да санкционират операторите. 

Другата мантра, която често чуваме като оправдание за поддръжка на стари и амортизирани 
инсталации беше надеждата, че скоро в България може да се случи процес на реиндустриaлизация. 
Но реално икономиката на България днес е по-голяма от икономиката в края на 80-те години – 
конкурентните нови производства залагат на енергийна и ресурсна ефективност и се нуждаят 
от много по-малко енергия – така те поддържат своята конкурентоспособност в свят, в който 
разхищаващите производства нямат почти никакво настояще и съвсем никакво бъдеще.

ЧАСТ 2: 
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Либерализацията – любимо плашило
Продължително регулираните и потискани надолу цени на електроенергията, вместо да се 
вземат адекватни мерки за подкрепа само на най-уязвимите групи, подсилва късогледите 
решения в енергетиката и изпомпва системата от средства за обновяване на мощности и мрежи. 
Либерализацията на електроенергийния пазар се забави критично – тя трябваше да се случи още 
през 90-те години на 20-ти век. По силата на регулациите на ЕС през 2013 г. тя стана и задължителна, 
но с няколко уволнения беше избегната и саботирана чак до края на 2015 г. Но тя неизбежно се 
случва – все още има достатъчно политически лостове, за да може процесът да се саботира и да се 
направи болезнен за най-уязвими групи хора, които да бъдат превърнати в жертви и да служат като 
плашило за процеса на либерализация.

Тук е мястото за един личен положителен пример. Офисът на „За Земята“ – Приятели на Земята 
България и „Грийнпийс“-България преди няколко месеца премина към ползване на 100% енергия от 
възобновяеми енергийни източници на свободния пазар. Промяната на практика запазва сметката 
ни за електроенергия непроменена. Офиси на граждански организации, с които работим преминаха 
на свободния пазар и гонят само цена по формулата „борса плюс“ – цената им на мегават час на 
моменти стига 20 лв./Мвтч.

Рекултивация на мини?
И накрая да хвърлим още един камък в и без това неспокойното блато на българската енергетика. 
Въпросът, които си задаваме и който също няма леснодостъпен отговор, е има ли изобщо ресурс 
за рекултивацията на мините. Внасяни ли са средствата за рекултивация през годините? Има ли 
ги все още тези средства, предвид колко средства бяха наливани от държавни институции в КТБ, 
например, и как тези средства потънаха с банката. И, ако ги има все още, достатъчни ли са като 
ресурс? Можем ли да затворим зейналите дупки в българската земя с тях по начин, който ще позволи 
да я използваме отново за земеделие и горско стопанство, без да бъде една постоянно изпускаща 
отрова територия.

ТЕЦ или кюмбета?
Постоянно ни се натрапва един черно-бял избор – ако затворим въглищните централи, народът 
масово ще се топли на примитивни печки на въглища и дърва – въздухът в градовете ще е по-
мръсен. Това наистина ще бъде естественото развитие, ако няма политики, програми, изисквания 
за емисии и горива и реален контрол. Също така никой не споменава, че спестените средства от 
безсмислено поддържани енергийни мощности и субсидиран добив могат да бъдат вложени в 
помощ на енергийно бедните домакинства, за да им се осигури повече енергийна ефективност и 
по-чисто отопление.

Нашият основен отговор към това поредно плашило, което цели поддръжка на зомби енергийни 
инсталации живи, е много проста: Хората няма да спрат да се нуждаят от енергия за топлина и 
светлина, но могат да си я набавят по-ефективно и политиките да подпомагат този преход. Топлина 
и светлина могат да се набавят не само от въглищни ТЕЦ и атомни централи. И нуждата от топлина 
и светлина е ключ към създаване на нова икономика, нови работни места и заетост, която е по-
равномерно разпредена по региони.

През март 2017 г. „За Земята“ и „Грийнпийс“-България предложихме на правителството и общините 
да стартират програма за подмяна на неефективното отопление на домакинства, които получават 
енергийни помощи за отопление. Тази програма може да покрие инвестиционните си разходи само 
от спестените от енергийни спестявания субсидии В началото програмата ще разчита и на малко 
средства от Оперативна програма „Околна среда“, в която са предвидени средства по Приоритетна 
Ос 5 (Чист въздух) имено за стимулиране на по-екологично и ефективно отопление в домакинствата. 

Кой измисли сумата от 1 млрд. лева инвестиции 
за нови екологични мерки в ТЕЦ?
За да няма спекулации относно опасността от затваряне на всички въглищни централи едновременно 
или нуждата от непосилни вложения, ще уточним, че от „За Земята“, заедно с колеги от „Грийнпийс“-
България сглобихме от серия анализи картината до колко са уязвими мощностите ни от новите BREF 
правила в България и установихме, че „Ей И Ес Гълъбово“ и „КонтурГлобал“ не биха имали проблем 
с новите изисквания. Минимални оптимизации могат да позволят на ТЕЦ „Марица Изток 2“ също да 
избегне сериозни разходи, за да постигне нужните нива на очистване на замърсители по новите 
правила. Прилагането на технологии за предварително сушене на въглищата пък може да допринесе 
за сериозно увеличаване на ефективността на някои централи в Маришкия басейн. Така с по-малко 
количество въглища и съответно с по-малко емисии на замърсяване може да се произвежда същото 
количество енергия.

Предизвикателство има основно пред най-старите и най-замърсяващи централи у нас. 
Предизвикателство (но пак не толкова скъпо, колкото се тиражира в публичното пространство) има 
по отношение на очистването на емисиите живак. Това е изключително вреден и опасен замърсител, 
срещу който мерки трябваше да се вземат преди десетилетия и всичко, което предстои да правим, е 
закъсняло и безкрайно нужно, а не просто някакво задължение, наложено отвън против волята ни. 
Това, че не успяваме да намалим нивата на отделяния живак, е само един от безбройните външни 
ефекти , за чиято здравна и екологична цена не плащаме, докато ни се втълпява, че консумираме 
евтин ток. Мнението ни е, че по отношение на живака за България и за други страни членки на ЕС, 
Европейската комисия не трябва да допуска никакви компромиси и отсрочки повече.
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Индикаторите, които ни подсказват,  
че няма как да се удържат промените
По данни на Euracoal1 през последните години българската индустрия удържа по-ниски нива на 
съкращения на работници в сравнение с европейските, което е видно от следните таблици:

Източник: EUROCOAL members
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Статистиката, която разглеждаме, е публикувана от Европейската въглищна асоциация Euracoal. 
За периода 2012-2015 в ЕС заетостта във въглищната индустрия, свързана с добив и на лигнитни 
въглища, е спаднала с над 22% (от 147 900 на 120 872 работни места), в България с 10.5% (от 13 000 
на 11 765).

В същото време производителността на труда в сектора е една от най-ниските в Европа – след нас е 
само Румъния. За генериране на 1 Твч енергия от лигнитни въглища, в България са били необходими 
близо 650 работни места през 2012 г. и около 520 работни места към 2015 г. За сравнение, в Германия 
са необходими около 100, в Полша са под 300, в Гърция малко над 200.

Страната ни е съкратила 10% от работещите в сектора и е постигнала 25% увеличение на 
производителността. Напредъкът изглежда огромен, но графиките по-горе са достатъчно 
показателни, че има още огромен неизползван потенциал. Потенциал, който се дължи и на отказа 
от реформи в продължение на десетилетия.

Едно от нещата, които трябва да са пределно ясни на работещите в сферата е, че европейски 
заплати, при толкова много (вероятно изкуствено поддържани) работни места в сферата няма как 
да има. Тези работни места, дори и за сега да носят прилични доходи като за регионите, в които се 
намират, няма как някога да носят личен доход, доближаващ се до някакво прилично за ЕС ниво. 
Тези работни места ще се използват до последно най-вече за извличане на политически дивиденти 
и държане на хората в зависимост.

Зависещите от заплати във въглищната индустрия остават упоени от обещанията за сектор, който 
ще пребъде още десетилетия. Всички данни показват, че ще останат шоково разочаровани и 
без резервен план за собственото си бъдеще. Ако продължи, изкуственото поддържане на тази 
замираща индустрия ще попречи на развитието на алтернативи в целите региони. Но дори то не 
може да продължи дълго, въпреки периферните минни комплекси в България ще затворят под 
натиска на конкуренцията, а „Мини Марица Изток“ ще се реформират – по-малко работна ръка за 
сметка на машинната производителност. 

150 хиляди работни места ще бъдат закрити?  
Някой вижда поне тройно?
През последните месеци политици, ръководители на мини и ТЕЦ и профсъюзни лидери се 
надпреварват да напомпват цифрата на работните места, които едва ли не още утре ще бъдат загубени 
и българското въглищарство ще бъде загробено от новите европейски правила за замърсяване. 
Цифрата последно стигна фантастичните 150 хиляди души и със същия успех може да се наддава до 
250 хиляди, че и половин милион. Но и тази цифра не почива на статистика или реален и прозрачен 
анализ. Частта, в която това твърдение е вярно, е само в приемането, че директните работни места 
във въглищната индустрия – т.е. миньори и работници в производството на енергия от ТЕЦ – са 
съчетани с индиректна заетост – външни фирми за доставки за стоки и услуги. Не ни е известно да 
има надежден анализ, който да дава точни цифри и най-вероятно до цифрата е достигнато като се 
приемат някакви по принцип приети нива за индустрията свързани с индуцираната косвена заетост. 
Липсата на ясна статистика е отлична почва за отглеждане на популистки лозунги и спекулации.

Има ли мегдан за оптимизации и повишена производителност?
Времевият хоризонт за подобряване на производителността не е много оптимистичен. Реформите 
ще дадат краткосрочни ползи на българските въглищари, предвид че прогнозите за изход от 
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въглищата в Европа вещаят крах на индустрията около 2030 г., а редица модели предричат пълен 
крах на въглищната индустрия в световен план не по-късно от 2040 г. Промените, за които само 
предупреждавахме допреди няколко години, са вече тук. Възобновяемите енергийни източници 
са напълно конкурентни като технология. Енергийната ефективност е стремеж и разумен избор, 
дори там, където отсъстват програми, политики и стимули. В този смисъл, това, че на ниво ЕС бяха 
приети нови нива на допустими емисии на замърсяване от страна на индустрията, не допринася 
съществено за задаващия се крах на индустрията. То само може да послужи за планирано оттегляне 
и като удобна причина регионите, зависими от въглищата да поискат финансиране и програми, за 
да се преструктурират откъм местна икономика и квалификация на работната ръка. Въглищарите в 
България трябва да се възползват от това удобно политическо решение, а не да хабят енергията си 
в стремеж да останат замръзнали в енергетиката на 70-те години на 20 век.

А въглищните региони у нас не правят изключение в своята зависимост. Диалог за друго бъдеще 
не се допуска. Постоянно се сблъскваме с откази да ни се предостави обществено пространство за 
представяне на доклади за алтернативи за регионите, кметовете почти никога не се отзовават на 
поканите ни за участие в дебати, срещи и др. Казвало ни се е, че дебати, които искаме да проведем 
по темата за алтернативна икономика и заетост след въглищата, са „неподходяща тема“. Феодалната 
зависимост на хората, заети в сектора и на техните семейства е факт в района на комплекса „Марица 
Изток“. Още по-страшна е тя в района на Перник и Бобов дол, където частният интерес е преплетен 
с политически.

Въпросът е какво се случва, когато след няколко години енергията, произвеждана от тези комплекси, 
е икономически неизгодна? Когато вече старите, амортизирани до краен предел централи не могат 
да си осигурят необходимите средства за каквито и да било ремонти. Когато работниците в мини 
и ТЕЦ бъдат изправени пред още по-страшни рискове за живота си, отколкото днес, само и само 
да достигнат до възраст за пенсия, ако изобщо издържат на условията на труд или на постоянния 
стрес от опасността.

Може ли българската въглищна индустрия да се самоанализира и да прогнозира и моделира бъдещето 
си? За съжаление нищо не подсказва за наличие на подобен капацитет. Противопоставянето на 
новите европейски норми за емисиите се случи с бомбастични цифри – никоя от които не беше 
подкрепена с факти и анализ защо цифрите са такива. 

Българската енергетика си седи върху цифрите, изследванията и статистиката и разчита точно на 
това – че никой друг няма поглед върху реалната картина, за да предложи алтернативен модел или 
анализ на положението и възможните пътища. Картинката е скрита от обществото заради статута на 
мините и някои от централите като обекти от национално значение. Наскоро търсихме информация 
например за залежите на въглища – дебелина на пластовете, дълбочина на залежите и т.н. под селата 
Трояново и Бели бряг, които ще бъдат изселени поради разширението на „Мини Марица Изток“. 
Интересът ни беше провокиран от желанието да разберем рентабилно ли е това разширение и има 
ли алтернатива. Например, мините да завият в друга посока и да пощадят селата – особено знаейки, 
че времевият хоризонт пред мината е далеч по-кратък, отколкото се е прогнозирало някога. 

Безкрайно тъжна е перспективата, че тези села ще бъдат изселени, а мините може едва да закачат 
терените, върху които те се намират, Но за съжаление бъдеще в тези села вече няма. Още по-тъжно 
е, че хората са принуждавани да продават имотите си на уж „доброволен“ принцип. Принципът е 
доброволен юридически, но не се отчита факта, че селата стават невъзможни за живеене и губят от 
стойността на имотите заради настъпващите мини. Принципът на обезщетяване, които трябва да се 

приложи е „сходно за сходно“ (Full Replacement Value), за да е сигурно, че хората могат да си осигурят 
дом със същите параметри и характеристики – къща, двор, стопански постройки. Отношението към 
идеята за справедливо обезщетение от страна на мините е показателно за това как у нас се третира 
частната собственост на малкия собственик. Така се отнема възможността на обикновения човек 
да подсигурява съществуването си – много от дворовете в тези села са по няколко декара и хранят 
по няколко семейства. Отнемането на възможността за добър живот и възможност на хората да се 
самоосигуряват частично пък води до акумулиращия проблем на градско население, което няма 
никакви производствени средства и е изложено на риска от циклична безработица, ако индустриите 
в региона се окажат в рецесия.

Какво наблюдаваме по места
Към момента въглищната индустрия е свещената крава на българската енергетика. И никой не смее 
да каже, че кравата е болна и че не е ясно дали ще докара до дълбока старост, а и на каква цена.

През годините на работа успяхме да се запознаем по-отблизо с двата големи въгледобивни региона 
в страната – Югозападен (Перник и Бобов дол) и Марица Изток. В Перник и Бобов дол – въглищната 
индустрия е в зомби режим. Съществува само заради разперения политически чадър, щедрите 
субсидии за антични и отдавна амортизирани централи и безкрайното отлагане на либерализацията 
на електроенергийния пазар. Град Перник има бъдеще, но повече като сателит на столицата, докато 
град Бобов дол е един от най-тъжните в страната – със затихващи функции и почти без никакъв живец.

За разлика от въглищарството в Югозапада, регионът на Стара Загора и енергийният комплекс 
„Марица Изток“ се представя много добре икономически в сравнение с други райони в страната (това 
е вторият най-заможен район след Югозападния, където попада София), но отказва да приеме първите 
сигнали на задъхване и перспективите за близък и вероятно рязък крах на въглищната индустрия.

Екологични стандарти
През април 2017 година Европейския съюз (ЕС) прие нови стандарти за емисии на замърсяване 
от страна на големи горивни инсталации (познати и у нас с абревиатурата си на латиница BREF). 
Емисиите от ТЕЦ попадат в тях. Тези правила бяха плод на петгодишни преговори, в които България 
не взе активно участие. Даже напротив, страната ни се противопостави на новите норми, надигна 
глас два месеца преди гласуването, а след това и гласува против. Аргументите бяха, че новите 
изисквания ще ни наложат ремонти и преустройства за половин милиард евро. Това твърдение 
не беше подкрепено с никакъв анализ. Такъв не беше предоставен и създаден и оповестен и след 
приемане на нормите. Подобно скачане без обосновка кара България да олеква сериозно на 
европейската сцена и няма да бъде в услуга на идеята за фокус върху енергийни теми по време на 
председателството ни на ЕС през първата половина на 2018 г.

Нещо повече – вместо да се започне стратегическо планиране на необходимите промени, изгодни 
технологични подобрения и паралелно да се мисли за постепенен и планиран изход от въглищата 
в нашата енергетика, страната се заканва да търси начин да елиминира новите правила по 
линия на процедури в Европейския парламент и да поиска дерогации, въпреки че сме системен 
нарушител на нормите и нямаме почти никакви задължения, изпълнени в срок през последните 
години. Така отново ще изгубим ценно време, през което силите и енергията могат да се вложат 
в реална диверсификация на местната икономика на тези региони, за да се осъществи възможно 
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най-безболезнен преход. Битката е сравнима с опит за спасяване на остарелия супер компютър с 
размери на цяла стая след навлизането на новите компактни компютри. Съвсем скоро ще стане 
ясно, че спасяваме индустрия на цена, която не можем да си позволим и че пак сме на опашката на 
Европа без визия и изпуснали и последния влак. България обвинява едно политическо решение, 
вместо да разбере и приеме неизбежното отмиране на една индустрия, която си отива в следствие 
на технологичния напредък и то след десетилетия на сигнали, затвърдили тенденцията. Вместо 
това се атакува политическото решение, което е популистки ход. Това, че има лесен враг в лицето 
на Брюксел обслужва само краткосрочни интереси и е добро оправдание за неспособността за 
навременна реакция на хората начело на въглищната индустрия в България и на политиците, 
които ги подкрепят. Страната ни трябва да се възползва от политическото решение, което отразява 
икономическата тенденция и да създаде добри програми за постепенен преход отвъд въглищата за 
регионите в нужда. Защото такива програми са форма на подпомагане, а субсидиране в ЕС може да 
се допусне само при добра обосновка. Наличието на политическо решение е отлично оправдание.

Условията на труд и безопасност
Условията и безопасността на труда за миньорите и работниците в някой ТЕЦ у нас са ударили 
неподозирано дъно. Като еко организация с фокус не само върху природата, но и върху хората, 
работим за справедлив преход. От години се опитваме да си представим алтернативите за 
икономиката и за работещите след края на въглищата. С идея за тази важна визия запретнахме 
ръкави преди 6 години, за да сглобим картината на възможното бъдеще. Тъй като няма много 
неправителствени организации освен профсъюзите, които да се фокусират и върху хората, в много 
отношения се превърнахме в изповедалня и пожарна команда за проблемите на няколко местни 
общности. Историите, които сме чували от работници в някои ТЕЦ и някой мини в България са 
просто смазващи. Това са истории за чист феодализъм. Няма да цитираме разказите, които са ни 
ставали достояние, предвид, че почти няма работници, които да смеят да застанат публично с тях. . 
Но отлично знаем, че ситуацията е добре позната на Министерство на енергетиката, на профсъюзите 
и на представителите на местната власт във въпросните общини. И сме категорични, че интересите 
на миньорите и на работещите в ТЕЦ, както и тяхната безопасност, не са приоритет. Срамно е, че 
се разпъва такъв политически чадър над подобни практики и единствено отправяме апел към 
всички, които имат отношение и реални властови лостове, които могат да повлияят на проблема, 
да престанат със своята пасивност и да се отнасят с повече уважение към достойнството на хората 
и към цената на техния живот.

Втория аспект от гледна точка на структурата на работната сила във въглищната сфера, на който 
ще обърнем внимание, е възрастта. Последните ни опити да открием надеждна информация 
за възрастовата структура на работниците в мини и ТЕЦ не се увенчаха с голям успех. Такава 
обществено достъпна информация нямаше налична, но източници от самата индустрия потвърдиха, 
че много голяма част от работещите във въглищната индустрия са близко до пенсионна възраст. 
Т.е. със сравнително малък ресурс за тези хора може да се намери алтернатива, така че спокойно 
да достигнат до желания стаж, за да се пенсионират.

ПО СВЕТА И У НАС

Ако въглищарите в България все още не са убедени, 
че краят на епохата на въглищата се задава с по-ускорени 
темпове, отколкото се очакваше, ще ви запознаем с няколко 
примера, които илюстрират позицията ни.
ТЕЦ „Варна“ затвори. И това беше смислено икономическо решение пред това една компания, която 
се опитва да следва пазарни принципи и да прави неоправдани инвестиции. Работещите получиха 
обезщетения, които за жалост може и да не видим повече при затварянето на други ТЕЦ или 
въглищни мини. Обезпокоително е, че все още има надежди за актива ТЕЦ „Варна“ да се намери нов 
стопанин. Който и да твърди, че може да вдигне подобна централа на крака, най-вероятно лъже или 
планира да прегазва правилата по най-безцеремонен начин. Наблюдаваме го с редица инсталации 
в страната, които се оперират по съмнителен начин. Надяваме се да не видим подобен преход в 
нечии ръце – въпреки че ЧЕЗ вероятно биха били доволни да изкарат нещо от този мъртъв актив. 
Отвъд границите на България, на където и да погледнем почти без изключение, въглищата са в криза.

САЩ
Ниските нива на субсидии в САЩ, ниските цени на природния газ и затегнатото екологично 
законодателство принудиха над 200 проекта за нови мощности и съществуващи въглищни централи 
да бъдат окончателно изоставени между 2004 и 2010 г., а редица стари мощности да затворят след 
2010 г. В САЩ нивата на очистване на живак от отделяните от въглищни ТЕЦ емисии бяха въведени 
още преди няколко години. Нивата на изискване на очистването на живачните съединения между 
другото са почти два пъти по-стриктни от заложените в новите европейски екологични норми нива.

Самата теза за осъществяване на справедлив преход в момента е под въпрос с новото управление 
и администрацията на Тръмп. Забележете – не е под въпрос преходът отвъд въглища, а само 
справедливият преход. За разлика от програмата на Клинтън, в която бяха заложени няколко десетки 
милиарда за справедлив преход, Тръмп обеща, че ще запази работните места във въгледобива. 
Няколко месеца след избирането му е ясно вече и за наивно подкрепилите го, че това няма как да 
стане. Ако изобщо това беше възможно, то щеше да бъде за сметка на високи субсидии, което никога 
не е било по вкуса на Републиканците, които обикновено отстояват идеята за ниска държавна 
намеса. Така излъганите са миньорите и работещите в ТЕЦ – те хем ще загубят работните си места, 
хем ще останат без обезщетения, което беше възможно с избора на Хилъри Клинтън.

Китай
С Америка в ръцете на администрацията на Тръмп, Китай започна да бъде спряган за лидер в борбата 
с климатичните промени и промотирането на новите технологии за производство на енергия от 
възобновяеми източници и енергийна ефективност. Китай все още се води развиваща се страна. Още 
с постигането на споразумение между Китай и САЩ по време на администрацията на президента 
Обама от края на 2014 г., двете страни се споразумяха да стартират намаление на емисиите на 
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парникови газове. Това споразумение буквално постла червения килим към успеха от срещата в 
Париж. Веднага след това стана ясно, че Китай съкращават значително броя на планираните нови 
въглищни централи и че според прогнозите, отвъд 2020 г. нови въглищни мощности в страната няма 
да се строят. Китай започват да привеждат в действие планираното понижаване на емисиите си. 
Целта вероятно е да се следва политиката на постепенен спад на емисии в развиващите се страни 
след 2030 г.. Предвид напредъка на технологиите обаче, това може да започне и по-рано във времето.

Както в САЩ, така и в Китай още преди няколко години бяха въведени норми на емисиите за живак 
от въглищните централи. Стъпка, която ЕС поради лобистки натиск не можа да направи дълго време 
и се озова в догонваща позиция до 2017 г., когато най-сетне бяха приети такива норми за пръв път 
и които ще са в сила след 2020 г.

Обединено кралство
Сривът на въглищната индустрия в Обединеното кралство, разчитало на въглищата за своята 
индустриална революция, започва още през 80-те години с пазарните политики на Маргарет 
Тачър. Съкратени са хиляди работници – хаотично, без усилие за справедлив преход и политики 
за смекчаване на удара с никакви или минимални компенсаторни механизми. Тачър остава в 
историята като Желязната лейди, но има толкова хора в страната, които искрено я недолюбват. 
Днес Обединеното кралство е една от първите страни, които ще се откажат изцяло от въглищната 
енергетика с планирано затваряне и на последната мощност на острова през 2025 г.

Германия
Германия взе решение да сложи край на ядрената си енергетика през 2012 г. От години слушаме 
как Германия със своята експортно ориентирана икономика ще има нужда от всичките си въглищни 
централи, че и нови такива, за да компенсира затварянето на ядрените мощности. В същото време 
година след година единственото, което чуваме, е поредния германски рекорд в задоволяване на 
все по-голям процент от енергийните нужди на страната с енергия от възобновяеми източници 
– процентът е вече около 35% на годишна база. Страната разработва технологии, за да може да 
балансира все по-добре енергията от ВЕИ без необходимост от базови мощности. Немската 
енергийна революция/преход (Energiewende) напредва успешно въпреки всички трудности, 
типични за всеки пионер в дадена област – в случая ВЕИ. Слушаме злите езици да предричат крах и 
проблеми на ВЕИ бизнеса в страната от години, но нищо от тези прокоби не се случва до момента, а 
тъкмо напротив. Енергийната трансформация на Германия успя да въвлече обикновените граждани 
– със соларните панели по покривите и дяловото или кооперативно участие в проекти за вятър 
и биомаса и така превърна ВЕИ в чудесна спестовна касичка за населението си. Нещо, в което 
Източна Европа случайно или нарочно се провали. Днес ситуацията с Energiewende в Германия е 
такава, че поставя страната в енергиен модел, който може да се окаже донякъде възпрепятстван 
в по-нататъшното си успешно развитие, освен ако и страните на изток не започнат също да го 
възприемат, за да се балансират по-добре недостига и излишъците от ВЕИ енергия в различните 
региони. Този момент е назрял и вероятно германското правителство и инвеститори скоро ще 
започнат да упражняват влияние към страните от Централна и Източна Европа, за да може и те да 
са част от това развитие.

Що се отнася до въглищата, по нищо не личи, че въглищен ренесанс е възможен. Няма особен 
успех с прилагането на технологиите за улавяне и съхранение на въглерод. Шведският държавен 
конгломерат „Ватенфал“, който държеше най-старите и замърсяващи лигнитни мини и мощности 

в Германия, продаде своите активи на чешката компания „И Пи Ейч“ (EPH). Сделката се случи през 
април 2016 г. и „Вантенфал“ не получиха средства за продажбата на активите си – те плащат на 
EPH 1.7 милиарда евро, за да вземат от тях губещите активи. Чешката компания буквално стъпи 
в губещия лигнитен бизнес с една откровена спекулативна цел – очакването, че в Германия ще 
има увеличение на цените на електроенергията около 2020 г., след като бъдат затворени ядрените 
мощности. Не малко експерти в Германия обаче се опасяват и от сценарий, при който EPH всъщност 
ще източат фондовете за рекултивация на мини и затваряне на централи и ще оставят екологичната 
сметка в ръцете на обществото, както не рядко се случва.

Продажбата на активите на „Ватенфал“ лиши компанията от 30% от електро генериращите ѝ мощности, 
но намали въглеродния ѝ отпечатък със 70%, което я превърна от една от най-мръсните в една от 
най-зелените енергийни компании в Европа. То е също поредна канара, накланяща везните в посока 
на тенденцията за дивестиране (оттегляне на инвестиции) от сектора на изкопаемите горива.

Има още една любопитна история, която бихме искали да споделим. През май 2016 г. имах 
възможност да посетя няколко села, заплашени от изселване поради разширяване на мините, 
на границата между Германия и Полша. Разбира се, картинката нямаше нищо общо с картината 
в селата, застанали на пътя на разширението на „Мини Марица-Изток“, които са в пълен упадък. 
Селата в този район бяха живи. На въпроса дали са доволни хората от обезщетенията, които им 
предлага компанията „Ватенфал“ за изселването, с изумление чух следния отговор от човек, който 
срещнах с село Прошим: „Ватенфал са добър съсед! Те предлагат съвсем справедлива компенсация 
за изселването ни. Ние просто не желаем да напуснем родните си места и не вярваме, че тази 
индустрия има бъдеще. Селото ни има предприятия за производство на енергия от възобновяеми 
източници и произвеждаме 65 пъти повече, отколкото са енергийните ни нужди – ние вече сме 
нетен износител на чиста енергия.“

Полша
Дори Полша, която следваме сляпо в международните си позиции, не си позволява да остави 
регионите на произвола. Енергетиката на Полша зависи почти изцяло от въглищата. На практика в 
страната не може да се говори за енергиен микс, защото електроенергетиката е основана само на 
въглища. Но за разлика от България, Полша развива няколко целенасочени програми в областите, 
в които въглищата си отиват или просто с цел да разнообрази местната икономика. Да, наистина не 
винаги тези програми официално носят етикет „програми за преход отвъд въглищата“, но те водят 
до така необходимото разнообразяване на местната икономика, което ще омекоти удара от края на 
въглищната индустрия по места.

Регионите в Полша, в които от години действат целенасочени програми, са Силезия (където добива 
на кафяви въглища спада значително и се превръща с неизгодно производство) и Забърже. И в двата 
се използва комбинация от регионални, национални и европейски фондове, за да се задвижват 
програмите.

Турция
Турция е единствената съществена регионална и глобална икономическа сила, която поддържа 
мантрата за нови централизирани мощности във въглища. Страната предвижда да изгради над 84 ГВт 
нови мощности. Разбира се това е възможно единствено благодарение на все по-концентрираната 
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власт в ръцете на премиера Реджеп Ердоган и изключително баналната му политика за растеж 
– развитие на големи енергийни и инфраструктурни проекти без оглед на тяхната рентабилност. 
Турция раздува своя икономически балон, който е обречен да се спука и да доведе страната 
до тежка криза. С повечето си проекти страната затъва в тежък вътрешен и външен дълг, който 
поколения турци ще изплащат – исторически урок от края на Османската империя, който Ердоган 
явно е решен да повтори, уж в стремежа си да възроди старото величие. 

И още….

Климатични експозиции за водещи световни банки
Финансовият сектор, който до скоро имаше (а и продължава да има) най-големи негативни заслуги за 
вредната посока на развитие през последния век, днес започва постепенно да се присъединява към 
глобалния хор от загрижени за планетата институции. Само допреди няколко години на Световната 
банка се гледаше като на лицемерна институция, която всъщност е двигател за създаване на 
зависимост за развиващите се държави и която преследва единствено икономическия интерес на 
богатите. Да излезе някакво комюнике на Световната банка във връзка с реална и загрижена оценка 
и препоръки свързани с околна среда и климат беше почти немислимо. От няколко години обаче 
екипите на Световната банка пишат стойностни и смислени доклади и препоръки за околна среда 
и климат, които звучат изключително загрижено и които редица неправителствени организации 
спокойно цитират въпреки принципните си резерви към институцията.

И не само – новина от началото на лятото на 2017 г. е, че водещи световни банки започват да 
проверяват експозициите си по отношение на рисковете, свързани с промените в климата2. Както 
обяснява Симоне Детлинг, изследовател в Програмата на ООН за околната среда, „Целта е да 
дистанцираме кредитирането от превръщащите се в рискови въглеродно интензивни сектори към 
зелени технологии, които стават все по-привлекателни“. Въпросната проверка на експозициите е 
по линия на доброволна схема – т.е. бизнесът се договаря помежду си да направи подобна стъпка.

Редица международни финансови институции, сред които Европейска банка за възстановяване и 
развитие и Европейска инвестиционна банка приеха вече в новите си политики свързани с околна 
среда и социална отговорност, че няма да финансират проекти в нови въглищни мощности. Разбира 
се освен чисто етичният момент в това решение, се налага да признаем, че тези проекти просто вече 
се определят от финансовите институции като твърде рискови, защото могат никога да не се изплатят.

Корпоративният свят, банки и дивестиране3

„Джей Пи Морган Чейс“ (JP Morgan Chase) – третата най-голяма банка в света и най-голямата банка в 
САЩ по притежавани активи, обяви в края на юли 2017 г., че става 100% ВЕИ от 2020 г. Обещанието 
включва освен използване на ВЕИ като основен енергиен източник в поделенията на самата банка 
и ангажимент за инвестиране на 250 млрд. долара глобално във ВЕИ към 2025 г.

Така банката се нарежда редом до други големи имена в корпоративния свят, които преминаха 
изцяло на енергия от възобновяеми източници като Гугъл, Майкрософт, Епъл, Фейсбук, Анхоьзер 
Буш и УолМарт.

В България корпоративни клиенти като Кауфланд използват на 100% енергия от възобновяеми 
източници и са сключили договор с доставчикът на енергия ЕнергоПро, които им гарантират 
желания произход.4

Провал на проектите за чисти въглища 
и улавяне и съхранение на въглерод (УСВ)
След 11 години и близо 8 млрд. долара налети в проекта за чисти въглища в Кемпър, щат 
Мисисипи, проектът е изоставен, защото никога няма да се окаже рентабилен. Идеята там беше да 
се преобразуват въглища в газ и да се горят така, премахвайки замърсяването и оставяйки само 
парниковите емисии от въглищата. Сходна е съдбата до момента и на проектите за УСВ – на практика 
не се очаква комерсиален проект да бъде завършен в близко бъдеще, въпреки множеството 
обещания. В България УСВ е почти невъзможно технически, а икономически е на практика нереално.

От ключовите събития, бележещи края на въглищната ера в САЩ е и фалитът през 2016 г. 
на най-голямата въглищна компания в страната, когато гигантът „Пийбоди“ (Peabody) обяви 
несъстоятелност.5 

Въпреки заплахите на Тръмп за излизане от Парижкото споразумение, отделните щати – при това 
тези, които са с решаваща роля в икономиката на САЩ, заявяват, че ще продължат да изпълняват 
ангажиментите от Париж и дори ще подходят с амбиция, която да компенсира и за останалите щати, 
които се отказват да следват споразумението. Смело можем да кажем, че САЩ вървят учудващо добре 
по пътя на развита страна, която ще трябва да започне да свива силно емисиите си след 2020 г.

Политиката в смилаем формат
И тук ще се опитаме да преведем още една тенденция на популярен език. Редица страни и региони 
започнаха да приемат с политическо решение крайни дати за фундаментална промяна на начина, 
по който консумират енергия. Споменахме за излизането от въглищата на Великобритания, 
няколко европейски страни, сред които Франция и Великобритания, вече обявиха, че забраняват 
автомобилите, които са само с двигател с вътрешно горене до 2040 г., дори повече европейски 
държави се съгласиха да изведат от употреба атомните си централи и да се откажат от ядрената 
енергетика (Германия, Швейцария). Споменаваме примери, които не са свързани само с въглищната 
индустрия, за да подчертаем колко дълбоки са промените, които набраха инерция към днешна 
дата. Тук очакваме много гласове да се надигнат и да кажат „Но тези политически решения са без 
особено значение – те само следват тенденцията на развитие на технологиите и позволяват на 
политиците да оберат лаврите.“ Е, не се съгласяваме с това твърдение в голяма степен. Ролята на 
политическото решение е да помогне на обществото да възприеме идеята за определен край във 
времето на отмиращи индустрии, да възприеме малко по-строен и дирижиран подход, за да се 
стигне до този край планирано и без сериозни социални сътресения.
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КАКВО БЪДЕЩЕ МОЖЕМ ДА ИЗГРАДИМ ЗА РЕГИОНА 
НА КОМПЛЕКС „МАРИЦА ИЗТОК“

В следващата част от текста разсъждаваме върху предложенията от статията „Как да спасим „Марица 
Изток“6, публикувана в онлайн портала „Дневник“ на 10-и май 2017 г. Автор на статията е Юлиян 
Попов – бивш служебен министър на околната среда и водите през 2013-та година. Включваме и 
свои идеи и разсъждения, които сме събирали по време на пътуванията ни из въглищните региони.

В своята статия Юлиан Попов разглежда вариант за преустройство
и дългосрочно стратегическо развитие на комплекса „Марица 
Изток“. Той нарича този нов модел „Марица изток“ 3.0.
Първоначалното развитие на комплекса се приема за фаза 1.0, а частичната приватизация и 
мъчителното въвеждане на полу-пазарни принципи – 2.0. Според него „комплексът може да остане 
енергиен център на България, а и на Балканите, но трябва фундаментално да се промени“. За да се 
случи това, комплексът трябва да последва енергийните тенденции и изгради и следва стратегия 
за развитие, която е съобразена с тях, а не да им се противопоставя.

Юлиян Попов откроява четири важни тенденции за въглищния сектор в световен мащаб, които тук 
поясняваме с примери:

Декарбонизация. Тенденция на оттегляне от изчерпаемите изкопаеми горива (въглища, нефт 
и газ) и преминаване към възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Както 
стана ясно, до тази тенденция се стигна след натиск от страна на гражданите и формиране на 
определено търсене от страна на потребителите, технологичен напредък, благодарение на 
учени и предприемачи с визия за бъдещето на планетата, и прогресивни политици.

Децентрализация. По-малки, гъвкави мощности, които се строят близо до точката на консумация 
на енергията, а не големи енергийни центрове и базови мощности, като ТЕЦ около въглищни мини 
и атомни централи. Пример е масовото използване на фотоволтаици от по 2-5 квп (киловат пик) 
мощност по покривите в Западна Европа. Къщите и кварталите ползват част от енергията на място, 
но също така и отдават в мрежата излишъците. Вятърни перки се разполагат, освен в райони с 
вятър, по възможност и в близост до населените места, които да консумират тази енергия. Малки 
котли за отопление и малки топлофикации, които захранват няколко преки или квартал, са все по-
масово решение в ЕС. В същото време нерядко тези малки котли за многофамилни сгради и малки 
топлофикации работят като ко-генерация и освен топлинна енергия генерират и електроенергия, 
която се подава към мрежата. В Германия община Шонау изкупи своята електропреносна мрежа още 
през 90-те години и няколко други общини, включително Берлин, се опитват да последват примера. 
Прогресът в технологията на батериите вече е напълно реален – от електромобилите, които 
могат както да зареждат, така и да връщат към мрежата от своите батерии, през огромни батерии 
балансьори на мрежите, до малки батерии за дома, които позволяват на едно домакинство да се 
превърне в енергиен остров и да не разчита на доставчици на електроенергия изобщо. Последни 
модели показват, че във Великобритания, която реши да забрани всички автомобили с вътрешно 

горене от 2040 г., преминаването изцяло към електромобилност ще качи електроенергийното 
потребление на страната с едва 10%7 Технологиите на литиево-йонните батерии стават 
конкурентни с невероятна скорост и кривата на развитие вече надминава всички прогнози, които 
се спрягаха само допреди няколко години. С въвеждането на нови експериментални технологии, 
които постигнаха на практика вечната батерия в лабораторни условия животът на батериите е на 
път да бъде удължен няколко стотин пъти8.

Диверсификация. Вярно е, че слънцето не свети по всяко време, нито вятърът духа през 
цялата година. Но затова енергийните източници не се прилагат един по един, а в микс. А този 
микс се търси начин да се балансира в рамките на системата. С напредъка на технологията на 
батериите и създаването на все по-трайни батерии, постепенно ще наблюдаваме отпадането на 
преходните енергийни източници като природния газ. Той се смята за гориво на прехода към 
нисковъглеродна икономика със съществена роля в енергийния микс на всички страни в ЕС.

Интернетизация. Множеството малки източници на енергия и множеството батерии, които се 
очаква скоро да станат част от живота ни, ще бъдат свързани в мрежа. Въпреки важността, която 
изтъкнахме на това енергията да се консумира максимално близо до мястото на производство 
(за да се избегнат загубите по мрежата), освен малките проекти ще се случват и големи – вече се 
говори как ще се балансира на европейско и регионално ниво. Например, енергията от вятър 
в Северно и Балтийско море и слънчевата енергия от Южна Европа и дори Северна Африка. За 
целта, може би, ще се използват иновативни (а защо не и добре забравени стари) технологии, 
като например мрежи, които работят с прав ток, който позволява пренос на голямо разстояние 
при много по-ниски загуби по мрежата. Технологията е позната като високоволтова линия, 
работеща с прав ток – High Voltage Direct Current Line (HVDC line).

Необходима е стратегия за излизане от въглищата
Стратегията е за постепенно излизане от въглищата, а не от днес за утре. Разумно е стратегията 
да не е с по-късна дата от 2038 г. и да позволява преразглеждане, ако процесите започнат да се 
случват по-ускорено. Стратегията трябва да разглежда различни сценарии за изход от въглищната 
индустрия, да ги оцени и моделира пътя или възможните пътища, по които да поемем при постоянно 
оглеждане за промяна в сигналите отвън и в страната. „Добре е тази стратегия да не предвижда 
поддържане на индустрията на хуманно дишане – т.е. да бъде съобразена с реалните тенденции и 
да остане гъвкава, за да следва евентуален нов скок в технологиите и пазарите.“

„Чрез планираното заместване на въглищния капацитет с нови мощности и енергийни решения, 
„Марица изток“ може да се развие в център на модерната енергетика, в който въглищните 
централи постепенно ще бъдат изместени от комбинация от чисти енергийни инсталации. 
Подобен тип планиране не бива да се бърка с експериментите от преди 1989-та, но тъй като 
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енергетиката реално не е раздържавена и е силно зависима от регулаторни и политически 
решения, стратегическото планиране е адекватен подход, включително и за евентуално излизане 
на държавата от собствеността и управлението на енергийния сектор.“

Без да наричаме приватизацията панацея и да ѝ придаваме магически свойства, сме длъжни да 
признаем, че проблемът с ниската производителност на труда, с който ви запознахме в този текст, 
нямаше да съществува в частно експлоатирани „Мини Марица-изток“. Експерти от бранша са ни 
споделяли, че през годините е имало интерес от страна на частни инвеститори, които са искали 
да получат концесия над части от залежите, но държавата не е допуснала подобна инициатива. 
С времето обаче, когато централите започнат да отпадат една по една или да се преустроят 
на горивната база различна от въглищата, вероятно ще се стигне до някакъв етап на колапс на 
държавната мина. Тогава по-модерните ТЕЦ, като „Ей И Ес Гълъбово“, за да успеят да просъществуват, 
вероятно ще трябва в последните си години да намерят начин да осигурят частен оператор на дял 
от мините, ако искат да продължат да произвеждат енергия от своя въглищен ТЕЦ.

„Марица изток“ разполага с изключителен потенциал  
за подобна трансформация
Площ: Басейнът е разположен на 240 квадратни километра. На тази площ могат да бъдат 
построени поне 250 гигафабрики на „Тесла“ (включително площта около сградите и пътна 
инфраструктура). За пълното преминаване на света към чисто електричество са необходими 
100. Мястото е 20 пъти по-голямо от закупената от „Тесла“ земя за по-нататъшното развитие 
и вероятно строеж на още гигафабрики. Ако Маришкият басейн, чиято земя трудно ще се превърне 
в надеждно плодородно поле, бъде застлана със соларни панели, те ще произвеждат достатъчно 
електроенергия, за да задоволяват нуждите на цяла България.“

Разбира се в една кратка статия няма как нещата да не звучат само черно бели. Както самия основател 
на Тесла, Елън Мъск, твърди, достатъчни за покриване на глобалното енергийно потребление са само 
100 гигафабрики. България и половин гигафабрика да успее да привлече, това би било невероятен 
двигател за местната икономика. Уви, такива инвеститори не се привличат току-така с наличието на 
едно поле за рекултивация, а с изключителен бизнес климат и опростена и експедитивна работа с 
администрацията, както и добри транспортни връзки, каквито България няма. Поправимо ли е това, 
което нямаме, за да можем да станем атрактивна дестинация за подобна инвестиция? Да, поправимо 
е. Иска страната да „помечтае: стратегически и активно да кани подобни инвеститори, които следват 
принципи и социална и екологична етика, а не само пълнещи хранилката на местни мафиотски 
босове като местни партньори и склонни към политически рушвети. Иска се и инвестиране в 
човешкия капитал по подобие на Ирландия, а не наливане на пари само в сива инфраструктура – 
бетон, асфалт и магистрали.

„Маришкият басейн се намира в средата на огромен селскостопански регион, който може да 
осигури стотици хиляди тонове селскостопански отпадъци за енергийна употреба или за суровина 
за второ поколение биогорива.“

Поколенията биогорива са четири:

1-во поколение. Горива, използващи селскостопанска земя и произвеждани от селскостопански 
култури – биодизел, биоетанол например – все горива, които искат избор в земеползването 
от типа на храна и гори или гориво. Това поколение биогорива доведе до доста социални и 
екологични конфликти и в немалка степен допринесе за лошото име на биогоривата. Примери 
за негативния отпечатък е изтощаване на почвите с посеви от рапица и слънчоглед, изсичане на 
тропическа гора за отглеждане на насаждения за палмово масло, използване на земя за гориво 
вместо за храна за местното население и др.

2-ро поколение. Използват отпадъците от земеделието и горското стопанство – тук имаме 
широк спектър от горива сред които модерната биомаса – пелети от изрезки при дърводобив, 
използване на стара и заболяла дървесина, използване на слама, тръстика, камъш, отпадъци от 
лозарство и овощарство. Тук попадат още използваните като гориво дървесен чипс, черупки 
и костилки, както и технологиите за добив на биогаз в реактори с безкислородно гниене, при 
което от отпадъци от ферми се добива газ метан и твърда фракция, която е обеззаразен компост 
готов за разпръскване по плодородните земи, за да подхранва следващата реколта.

3-то поколение. Не използват обработваема земя. Тук попадат повечето проекти, които целят 
добив на горива от водорасли (алги). Технологиите все още не са достатъчно пазарно развити, 
но имат потенциал.

4-то поколение. Отново не се нуждаят от обработваема земя – тук технологиите са още в 
експериментална фаза и предполагат преработката на базови съставки – например евтини 
и широко-достъпни захари до краен продукт биогориво – като в процеса се използва 
електроенергия и целта е съхранението на добитата енергия под формата на гориво, което е 
по-лесно за складиране и използване при нужда.

Фокусът на статията е в добре наложеното като технология и далеч по-малко конфликтно второ 
поколение биогорива. Но нека тук няма заблуди – това не е решение за съществуващите централи. 
Биомасата иска събиране, транспортиране на отпадъците от нея и връщането на отпадъка след 
преработка и горене отново на полето – било то пепел богата на минерални вещества или компост 
като продукт от реакторите за биогаз. В този смисъл горенето на биомаса или биогаз в гигантска 
инсталация с ниско КПД, каквато е обикновеният въглищен ТЕЦ, няма да е достатъчно ефективен 
начин на производство. Още по-лоша е практиката на горене на биомасата заедно с въглища или 
отпадъци, наречена съвместно изгаряне (co-firing), където пепелината изобщо не може да се ползва 
в земеделието. Смисъл на горене на биомасата има само, когато се използва единствено биомаса 
и когато може да се използва не само произведената електроенергия, но и топлината – например 
в малки топлофикационни инсталации, които осигуряват отопление и битова гореща вода. В този 
смисъл малки мощности в Стара Загора, Гълъбово, Раднево, Димитровград са по-смисленото 
развитие, отколкото обещание за поддържане на един огромен ТЕЦ само на биомаса.

„Условията за вятърна енергия може да не са идеални, но са достатъчни, за да може част от 
енергията в комплекса да се произвежда от вятър.“ Разбира се въпрос на замервания на потенциала 
и на анализ на икономическите ползи и сроковете на изплащане.

„Недалече ще мине, и ще се свърже с националната газова инфраструктура, българо-гръцкият газов 
интерконектор. Ако много настояваме някъде в България да се изгради нещо като газов хъб, този 
район е логичното му място. Естествено „Марица изток“ е и основен център на електропреносната 
мрежа на България с връзки към Гърция и Турция. Нова връзка между „Марица изток“ и Гърция е планирана 
и е включена в проектите от общ интерес, подкрепяни от Европейската комисия (Connecting Europe 
Facility). Малко е необходимо, за да се адаптират тези проекти към бъдещата енергетика.“

И тук трябва да сме внимателни с идеята, че някой от големите ТЕЦ може да просъществуват 
превърнати в гъвкави централи, работещи на газ – по-добро предимство отново имат малките 
когенерационни топлофикации, които с продажба на топлина могат да са далеч по-конкуренти. 
Донякъде самооборваме горната теза обаче със следното. Хората нямат доверие на топлофикациите 
и една нова, тепърва направена инвестиция няма лесно да се изплати в такава тежка социална 
среда. Може да се окаже, че греши, защото само голям централизиран проект се окаже възможен 
в българските условия. Конкуренция обаче не липсва на Мариците – предвид, че и другият голям 
енергиен проект, АЕЦ „Белене“, е тотално обречен и също се спряга за подобен проект. Разбира се 
предимството на централите от Маришкия басейн е безспорно откъм разположение в средата на 
България и развитата вече електропреносна мрежа. 
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Газопреносната мрежа, която ще се изгражда, носи още едно предимство – по правилата на ЕС тя 
трябва да бъде отворена и за биогаз. Много и малки инсталации за биогаз към ферми биха били 
изключително смислено развитие за региона с времето, когато етикетът „опазване на климата“ ще 
бъде безценна добавка към имиджа на търгуваното гориво.

„Стара Загора е на 2 часа път от София, на час и половина от Бургас и на 4 часа от Истанбул. Градът 
е университетски и индустриален център, който осигурява и голяма част от работната ръка за 
„Марица изток“. Тракийският университет консолидира учебни заведения предимно с медицински 
и селскостопански профил. На някой може да му се стори странно, но селското стопанство и 
бъдещата енергетика са тясно свързани. На основата на университета могат да се изградят 
образователни и изследователски програми, които да обслужват един модерен енергиен център. 
Технически кадри има немалко от катедра Топлотехника е Електротехника на ТУ, а ТУ е с филиали 
и в Пловдив и Габрово, което е достатъчно близо за обслужване на нуждите на бъдещия комплекс.

Запазването на общия енергиен профил на „Марица изток“ ще реши един от най-сериозните 
проблеми на индустриалната трансформация – проблемът със заетостта. Стара Загора и 
регионът не само ще запазят заетостта в енергийния сектор, но и ще я увеличат, модернизират 
и издигнат на равнище на по-високо заплащане, което от своя страна ще гарантира широк 
вторичен позитивен ефект за икономиката на старозагорския регион. За разлика от двата големи 
центъра на енергетиката у нас – Стара Загора и Козлодуй, новата енергийна действителност ще 
дава и доста по-равномерна заетост и в останалите части на страната.“

Напълно се съгласяваме с изказаната теза.

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ ПЪТИЩА ЗА РЕГИОНИТЕ

Горе разгледахме някои от възможните пътища пред енергийния комплекс „Марица Изток“ и 
територията му. Постепенното пенсиониране на хора, които в момента работят там и създаването 
на заетост в етапа на рекултивация на мините може да се окаже отлична комбинация за следващите 
десетилетия и да осигури далеч по-безболезнен преход от очакваното.

Енергийният комплекс като човешки ресурс е концертирал много специалисти и в добива, и в 
енергетиката. Приемствеността за тези висококвалифицирани специалисти и техните наследници 
обаче трябва да се търси в новите и чисти енергийни източници. Добрата новина за енергетиците е, 
че с развитието на ВЕИ и енергийна ефективност има място за повече малки фирми и предприятия, 
а това означава повече контрол над собствената съдба и начина, по-който те ще продават 
способностите и знанията си. Това е съществена положителна разлика от сегашната практика, в 
което държавни предприятия сменят директорите си при всеки порив на вятъра. За положението, 
което цари като ниво на безопасност и отношение към работниците в някой частни, вече си 
позволихме достатъчно коментари.

Стара Загора е с традиции и концентрира отличен човешки ресурс – това е обещаващо за бъдещето 
и самият град притежава доста разнообразна икономика. Селищата около енергийния комплекс 
като Стара Загора, Раднево, Гълъбово и Нова Загора са в по-голяма степен зависими от него и в тях 
трябва да се концертират повече усилия за прехода. Тези градове са чудесни спокойни места, които 
при една по-добра екологична обстановка биха били отлично място за млади семейства и спокойни 
старини. Това трябва да се запази.

Селата около енергийния комплекс пък си остават с предимството да са локализирани сред 
плодородна земя с отлични климатични условия и дълъг земеделски сезон. В България вече има 
положителна тенденция за хора, които предприемат обратна миграция от градовете към селата. 
Проблемът на селските райони и на малките градове е основно в липсата на общности, в които 
хората да могат да развиват своите идеи и предприемчивост и да имат добра социална среда. Но и 
това се учи. Задушаващата атмосфера в местната администрация, в която със сервилничене, а не с 
качества и знания, се прави кретаща кариера, рано или късно ще преминат. Хората ще се научат на 
инициатива и отговорност към собствените си решения – местните кметове ще трябва да свикнат, 
че е нужно да делегират повече права и отговорности на талантливи и знаещи експерти, за да не се 
налага да одобряват всяка малка стъпка, която се предприема от служител в общината.

Районът има традиции в земеделието. Проблемът на България през последните години е 
окрупняването на земя и отглеждане предимно на големи площи технически култури. За да се 
създаде възможност малки семейни стопанства да намерят отново своето бъдеще в регион след 
въглищата, е необходимо регионите да се фокусират повече върху тях и това те да имат достатъчно 
разнообразна продукция. Местните инициативни групи (МИГ) за управление на средства по 
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че е нужно да делегират повече права и отговорности на талантливи и знаещи експерти, за да не се 
налага да одобряват всяка малка стъпка, която се предприема от служител в общината.налага да одобряват всяка малка стъпка, която се предприема от служител в общината.налага да одобряват всяка малка стъпка, която се предприема от служител в общината.
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разнообразна продукция. Местните инициативни групи (МИГ) за управление на средства по 

качества и знания, се прави кретаща кариера, рано или късно ще преминат. Хората ще се научат на 
инициатива и отговорност към собствените си решения – местните кметове ще трябва да свикнат, 



Програмите за развитие на селските райони към момента не получават много проекти от този 
тип и това трябва да се промени с ясно послание от страна на МИГ, че те са добре дошли. На 
съвсем ранен етап собствениците на малки стопанства трябва да се информират и обучават в 
ползите от кооперирането и да търсят диалог и сътрудничество, а не само конкуренция с други 
стопани от региона. Като пояснение тук визираме двете форми на интеграция на малки стопанства: 
хоризонтална, където малки стопани с еднакъв или сходен предмет на дейност се сдружават, за 
да имат по-силно представителство и по-добри пазарни позиции, и вертикална, която предполага 
коопериране по веригата на производство на допълващи се дейности в преработка на продукция 
от селско и горско стопанство. Така добавената стойност по веригата до потребителя се разпределя 
по-справедливо между всички участници.

В последния си доклад за алтернативи на регионите предложихме две опции, които се приеха 
леко скептично от много хора. Едната беше за създаване на малки семейни горски стопанства за 
отглеждане на дървесина – бавна опция, но за всички, които в момента намират препитание в мини 
и ТЕЦ, това може да е нелоша възможност за след 15-20 години, когато централите и мините ще 
затворят окончателно. Създадени днес, темогат да носят отличен доход след 20 години. Другата ни 
опция, която се прие като твърде авангардна, беше предложението за отглеждане на скъпи гъби, 
които виреят върху целулозни субстрати (дървесни гъби) – като шийтаке и кладница.

В тези предложения не се крие универсално решение, защото решението за региона е смесица от 
стотици малки идеи, които да създадат нова идентичност, пъстрота и шарен поминък за региона. 
Но то загатва един друг важен ключ към намирането на алтернатива– търсенето на производства 
и продукти, които да имат висока добавена стойност на пазара. Така както през последните години 
в долините между Карлово и Мъглиж започнаха да процъфтяват малките семейни производства на 
лавандула и рози и малките розоварни.

Какви са неизползваните ресурси за развитие
На национално и европейско ниво съществуват или в момента се развиват програми и финансови 
механизми, които да спомогнат за осъществяването на програми за преход и преминаване към 
безвъглищно бъдеще.

Фонд за справедлив преход (Just Transition Fund)

Една от последните инициативи за реформа на Европейската схема за търговия с емисии (EU-ETS) 
предвиждаше около 2% от приходите от емисии да се събират в общ европейски фонд управляван 
от Брюксел. Тези средства ще бъдат достъпни директно за общините и местните предприемачи, 
без междинно национално звено, което създава възможност да се избегне опасността от негативен 
политически натиск върху местните власти и инициативи, ако даден проект не е удобен за централната 
власт. Идеята на фонда е да подпомага проекти изключително и само в региони, чиято икономика 
е зависима от изкопаемите горива, и където преходът към нисковъглеродна икономика води до 
сериозна загуба на доход и работни места за местната икономика. Към момента на писане на този 
документ не ни е известно да има български кмет от 14-те общини, в които има въгледобив и въглищни 
ТЕЦ, който да е поискал този фонд да стане част от реформираната схема за търговия с емисии.

Европейски средства

Структурните фондове могат да бъдат използвани по по-смислен начин от това да се наливат само 
в сива инфраструктура.

• Използването на Европейския социален фонд за създаване на таргетирани програми по 
Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ в регионите, които ще бъдат засегнати 
от краха на въглищната индустрия. В едно от последните ни изследвания подчертахме, че 
има съществуващи програми за преквалификация, компенсации при загуба на работно място 
и предприемачество, които крият неподозирани синергии. Така например наглед малките 
обезщетения, предвидени по линия на програмите на Министерство на труда и социалната 
политика (МТСП) и Агенция по заетостта, могат да послужат за коопериране на няколко съкратени 
колеги от мини и ТЕЦ и да им позволят старта на много по-конкурентен малък или среден бизнес 
със закупуване на много по-добри машини и поделяне на ползите от притежаването на общи 
и по-качествени производствени активи и специализация на хората в различни функции за 
съществуването на малък бизнес. Повече за възможностите, които сме описали в рамките на 
съществуващи програми може да прочетете на сайта: sledpepelta.zazemiata.org

• Инициативите, финансирани по Регионален и Кохезионен фонд са като цяло добри концепции 
с лошо прилагане у нас. Няма да изброяваме всички възможности, но нереализираният 
потенциал е очевиден в повечето програми – нужно е да има конкурентна среда, отворени 
търгове, възможност за състезание на добри идеи, а не вечно награждаване на фирмите-абонати 
за обществените поръчки.

Национално финансиране

Описаната по-горе в документа схема за подмяна на битовото отопление показва, че в страната 
се финансират погрешни стимули и немалко потенциал може да бъде мобилизиран, ако се 
заложи на преглед и преструктуриране на наличното целево финансиране по различни линии. 
По наши впечатления много от работещите експерти във въглищната индустрия имат отлична 
представа откъде изтичат средства и къде се допускат пробойни. Изчистването на тези пропуски 
ще осигури много повече средства за финансиране на инициативи по места. Но това иска повече 
идеи, инициативност и прямота от страна на работещите във въглищната индустрия, за да не идва 
инициативата пак отнякъде без достатъчно съобразяване с нуждите на най-засегнатите хора.

Инвестиции от бизнеса

Повечето форми за възобновяема енергия и мерките за енергийна ефективност са вече пазарно 
конкурентни. С други думи гореизборените източници на финансиране могат да служат само като 
лост за привличане на частни средства. Пазарно конкуренти технологии означава също и че тези 
форми за възобновяема енергия се справят все по-добре и без никакви форми на субсидиране.

Адекватни финансови инструменти

За да позволим на потребителите да имат добър финансов хоризонт и да помислят за инвестиции 
в чиста енергия, е необходимо да се направят достъпни финансови инструменти за нисколихвено 
или дори безлихвено кредитиране – например при закупуване на пелетни котли или термопомпи, 
или при полагане на изолация във фамилни къщи. Различните форми на чиста енергия предполагат 
по-сериозна първоначална инвестиция, но повечето се изплащат за 4 до 6 години употреба, а някой 
мерки за енергийна ефективност и за под година.

Човешки ресурси

В момента България има огромен недостиг на работна ръка. Страната внася работници. Може би 
сме в подходящ момент да се направят необходимите съкращения във въглищния сектор, защото 
други сектори могат да погълнат тази работна ръка.

ДА ХВАНЕМ ПРАВИЛНИЯ ВЛАК 2928 ДА ХВАНЕМ ПРАВИЛНИЯ ВЛАК



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РИСКЪТ ОТ НАЛИВАНЕ НА „ЕДНИ ПАРИ“ 
В БЕЗДЪННА ЯМА Е НАПЪЛНО РЕАЛЕН

Дори и да се осигурят средствата нужни за бърз и безболезнен преход, остава въпросът как да се 
предпазим от изливане на ресурси в ръцете на хората без творческа мисъл или с престъпен ум?

Сегашните участници по върховете на въглищната индустрия в България са настроени, че секторът 
трябва да се окопае, за да се спаси, а не да се осъвремени. Ако мисленето не се промени, шансовете 
за успех са никакви и насочването на средства, които няма да достигнат до най-засегнатите или 
ще бъдат изсипани в нарочно неработещи механизми, е реален. Сегашните хора по върховете на 
енергетиката са удобно настанени в индустрията и не виждат глобален и регионален контекст. Там, 
където програми работят, са местата, в които хората са осъзнали какво се задава и са ги поискали 
отдолу-нагоре.

Предупреждаваме за идващия преход от години – насреща ни имаше присмех и затворени врати. Той 
ще се случи в много обозримо бъдеще и това е ясно очертано – отлагането може да се случи само с 
напомпване на обществената сметка, но то пак не може да спечели десетилетия живот за комплекса, 
а максимум няколко години. Преходът е естествен и резултат от технологичната еволюция (почти 
революция, заради скоростта, с която се развива). В този смисъл новите екологични правила, 
приети от ЕС, не са решение на шепа бюрократи, с което една работеща индустрия трябва да се 
съобрази. Тези норми всъщност са в полза на работниците във въглищната индустрия, защото така 
един отмиращ отрасъл започва да вини политическо решение за своя така или иначе неизбежен 
край. А това дава шанс за планиран изход от използването на въглища и възможност да се поискат 
обществени средства за задвижване на програми, които да позволят омекотяване на ефекта от 
загубата на работни места и развитие на набор от нови алтернативи за местната икономика, които 
да позволят не само компенсиране на загубения доход за региона, но и впрягане на потенциала за 
по-високи доходи.

В момента имаме ситуация, в която представители на индустрията са вперили поглед само в 
интересите на самата индустрия. Те призовават за спасяването ѝ, за отхвърляне на всякакви нови 
рестрикции и омаловажават ефекта от новото екологично законодателство. Постоянно се изтъква 
героизмът на въглищарите, които осигуряват сигурността на енергийните доставки. Но се забравя, 
че самата индустрия е създадена и развита по силата на политическо решение. Ако скоро се наложи 
нейното спасяване и наливане на стотици милиони обществени средства, това ще дойде от джоба 
на всички. Тези, които призовават за подобно решения, трябва да се чувстват отговорни както за 
съдбата на своята индустрия, така и за тежестта, която ще понесат потребителите на пазара. Те 
трябва да си дадат сметка, че това са средства, които могат да бъдат използвани за далеч по-разумни 
решения в сферата на енергийната ефективност и борбата с енергийната бедност у нас. А те не 
могат да бъдат решени с наливане на пари в производството на евтин ток с неплатена екологична 
и социална цена.

Нашият съвет към всички, които са въвлечени в стратегическото развитие на региона и вземането 
на решения с дългосрочно отражение там, е да бъдат готови за този преход около средата на 30-те 
години на този век с едно на ум, че технологиите могат да отрежат няколко години и прехода да 
се случи по-рано, а политическия натиск да добави малко живот за „Марица Изток“, но на висока 
обществена цена. И в двата случая очакванията за съществуване на въглищна индустрия в България 
отвъд 2040 г. е на практика нереалистично.

Промяната трябва да се приема без страх и с непрестанно разпознаване на възможностите, които 
предлага. Страхът и нежеланието за промяна са рецепта за криза. Най-грешното възможно решение 
в момента за спасяване на българската енергетика, под какъвто наслов има нескончаеми срещи 
и мероприятия, е тя да се остави в упоеното спокойствие на очакване, че е защитена и ще остане 
завинаги такава, каквато е.




