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Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа е 
независима, необвързана организация с нестопанска цел, чиято мисия е да 
оказва помощ за решаването на екологичните проблеми в Централна и Източна 
Европа. Центърът изпълнява своята мисия чрез насърчаване на 
сътрудничеството между неправителствените организации, правителствата, 
бизнес-структурите и други заинтересовани от опазването на околната среда 
среди чрез подпомагане на свободния обмен на информация и чрез стимулиране 
на участието на широката общественост във взимането на решения по 
проблемите на опазването на околната среда. 
Регионалният екологичен център е създаден през 1990 г. от САЩ, 
Европейската комисия и Унгария. Днес Регионалният екологичен център е 
правно утвърден на основание на Харта, подписана от правителствата на 27 
страни и Европейската комисия, и Международно споразумение с 
правителството на Унгария. Главният офис на Регионалния екологичен център 
е в гр. Сентендре, Унгария, а местни бюра на центъра са открити във всяка от 
15-е страни бенефициенти: Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, 
Латвия, Литва, Република Македония, Полша, Румъния, Словакия, Словения, 
Унгария, Хърватия, Чешка република и Югославия. 
Сред най-новите дарители са Европейската комисия и правителствата на 
САЩ, Япония, Австрия, Канада, Чешката република, Хърватия, Дания, 
Финландия, Франция, Германия, Унгария, Холандия, Норвегия, Словакия, 
Швейцария, Великобритания, както и други междуправителствени и частни 
институции. 
Институтът за световни ресурси е независим център за научни изследвания в 
областта на политиката и техническата помощ по глобалните въпроси на 
околната среда и развитието. Мисията на Института за световни ресурси е 
да спомогне за напредъка на човешкото общество по пътя към установяване на 
начин на живот, който осигурява опазване на околната среда на планетата, 
както и за повишаване на способността на човечеството да гарантира 
задоволяване на нуждите на сегашното и бъдещите поколения. 
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В момента сферите на дейност на института обхващат: икономика, 
лесовъдство, биологично разнообразие, изменение на климата, енергия, 
устойчиво селско стопанство, информация за ресурсите и състоянието на 
околната среда, търговия, технология, национални стратегии за опазване на 
околната среда и управление на ресурсите, бизнес контакти и здравето на 
човека. 
В цялата си научно-изследователска дейност и работа с различни институции 
Институтът за световни ресурси се опитва да изгражда мостове между 
идеите и действието, като съчетава задълбоченото проникване в същността 
на нещата чрез научни изследвания, икономически и институционални анализи и 
практически опит с необходимостта от открито взимане на отговорни 
решения с участието на широката общественост. 
Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа и 
Институтът за световни ресурси създадоха партньорство с цел да помогнат 
на страните от Централна и Източна Европа и ОНД да реформират своята 
политика и институционална уредба за изпълнение на поетите от тях 
задължения по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата и 
Протокола от Киото и да се възползват от възможностите, които тези 
международни документи откриват пред  тях. 
Авторските права върху цялото съдържание на настоящата публикация са 
собственост на 
@ 2001 Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа 
Никаква част от настоящата публикация не може да бъде продавана под 
каквато и да било форма без предварителното съгласие на притежателя на 
авторските права. 
Преводът и публикуването на настоящия доклад на български език са 
осъществени от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект с финансовата 
подкрепа на Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа.
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УВОД 
Предварителна информация 
Според Рамковата конвенция на ОН за изменението на климата (Конвенцията) 

страните имат общи, но диференцирани задължения за смекчаване на глобалното изменение на 
климата. Индустриално развитите страни и страните в преход, включени в Анекс I1 на 
Конвенцията, са допринесли в значителна степен за натрупването на парникови газове в 
атмосферата в миналото и следователно носят специална отговорност за ограничаване и 
намаляване на произвежданите от тях емисии. С такава насока страните от Анекс I се 
договориха да приемат национални политики и да предприемат на територията на своите страни 
съответни мерки за смекчаване изменението на климата2. Тези политики и мерки трябва да 
помогнат на страните от Анекс I да постигнат количествено определени цели за ограничаване 
или намаляване на емисиите, в съответствие с поетите ангажименти по Протокола от Киото към 
Конвенцията3. 

За разлика от изискванията за изпълнение на задълженията и други клаузи на 
Протокола от Киото, изпълнението на националните политики и мерки не изисква спазване на 
други международни правила освен общите условия на Член 2 на Протокола. Страните могат, 
следователно, да предприемат национални действия за намаляване на емисиите или за 
повишаване капацитета на поглътителите и да прилагат мониторинг на резултатите от тези 
действия, без да предприемат други мерки на международно ниво. По този начин те ще повишат 
възможностите си да постигнат емисионните цели (вж. Табл. 1) след влизането в сила на 
Протокола от Киото. Нещо повече, страните ще направят непосредствен принос за намаляване 
на сумарните емисии на парникови газове и за противодействие на заплахата от изменение на 
климата. 

Конвенцията и Протоколът от Киото предлагат националните политики и мерки да 
включват повишаване на енергийната ефективност и увеличаване на въглеродните поглътители, 
насърчаване използването на възобновяеми форми на енергия и устойчивото земеделие, както и 
извършване на реформи в съответните сектори на икономиката4. В актуалния си доклад 
Междуправителственият комитет по изменението на климата (МКИК) формулира по-конкретен 
комплекс от политики и мерки, включително емисионни, въглеродни и енергийни данъци, 
подлежащи или неподлежащи на търговски обмен разрешителни, субсидии, доброволни 
споразумения, технологични и експлоатационни стандарти, забрана на изделия, извършване на 
преки правителствени разходи, като например инвестиции за научно-изследователска и 
развойна дейност. Не съществува официално приета дефиниция какво представляват 
политиките и мерките за смекчаване изменението на климата. Протоколът от Киото и докладът 
на МКИК по-скоро изброяват желаните резултати, в т. ч. повишена енергийна ефективност и по-
голям дял на възобновяеми енергийни източници, както и инструменти, които могат да доведат 
до доброволни споразумения и забрана на изделия. 

                                                           
1 "Анекс I" включва следните страни: Австралия, Австрия, Беларус, Белгия, България, Великобритания, Германия, 
Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, 
Монако, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Словения, Турция, 
Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чешката република, Швейцария, Швеция и Япония. 
2  РКОНИК, Член 4. 
3 Протокол от Киото, Анекс Б. 
4 Протокол от Киото, Член 2. 
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Таблица 1 Сравнение на емисиите на парникови газове (въглероден диоксид, двуазотен 
оксид и метан в гигаграмове СО2-еквивалент) в базовата година с равнищата на 
емисиите през 1998 г. 

Страна Базова 
година 

Емисионна 
цел 

 

Емисиипрез 
базовата 
година, 

Gg СО2-
екв./год. 

Емисии 
през 

1998 г. 
Изменение % 

България 1988 8% 157 090 83 671 46.7 

Чешка република 1990 8% 189 837 147 777 22.2 

Унгария 1985-87 6% 101 633 82 725 18.6 
Полша 1988 6% 564 286 402 477 28.7 

Румъния 1989 8% 264 879 Няма данни Няма данни 

Словения 1990 8% 19 212 Няма данни Няма данни 

Източник: РКОНИК <http://ghg.unfccc.int/> 

Настоящият доклад разглежда дейностите за намаляване или ограничаване на 
емисиите на парникови газове, реализирани в шест страни5 с икономики в преход от Централна и 
Източна Европа6. Всичките шест са страни по Конвенцията и всичките без Унгария са подписали 
Протокола от Киото. Една от тях, Румъния, вече е ратифицирала Протокола от Киото, а Чешката 
република, Унгария, Полша и Словения предвиждат да направят това до края на 2002 г. 

Докладът има за цел да подложи на проверка един комплекс от критерии за оценка 
на "добрите практики"7 в рамките на спектър от национални политики, мерки и проекти за 
намаляване емисиите на парникови газове в тези шест страни от Анекс I. Той отразява 
констатациите от прилагането на тези критерии към комплекс от най-разнородни дейности в 
избраните страни в преход от Централна и Източна Европа. Като се имат предвид сходните 
условия в страните от Централна и Източна Европа и общия за тези държави стремеж за преход 
към пазарна икономика и интеграция с ЕС, изводите от шестте национални проучвания 
установяват и наличието на добри практики и правилни действия по отношение на региона като 
цяло. 

Разделът за методиката описва критериите за оценка и процесa на разработването 
им. Надяваме се, че критериите за оценка ще бъдат полезен източник и информация за други 

                                                           
5 В настоящия преводен материал са включени докладите от Чешката Република, Унгария, Полша, Румъния и 
Словения. Докладът за България е публикуван като отделен документ от ЦЕЕ ЕнЕфект (б.ред). 
6 В целия доклад термините "страни от Централна и Източна Европа", "страни с икономики в преход" и "страни в 
процес на присъединяване към ЕС или страни кандидатки за присъединяване към ЕС" се отнасят до представените 
в доклада страни. По-специално, терминът "страни от Централна и Източна Европа" се отнася до географското им 
положение, терминът "страни с икономики в преход" посочва сегашния период на развитие и реформиране, а 
всичките шест страни са кандидатки за присъединяване към ЕС. Макар че трите термина са в повечето случаи 
взаимозаменяеми (има страни в преход, които са извън Централна и Източна Европа, и не всички страни от 
Централна и Източна Европа и страни в преход са кандидатки за членство в ЕС), те важат с пълна сила и за шестте 
страни, обект на настоящия доклад. 
7 Нашата дефиниция на "добри практики" е по същество подобна на тази на "най-добри практики", приета от доклада 
на тема "Национални най-добри практики по проблемите на изменението на климата" (Агенция за околната 
среда, Япония, 2000 г.) на Форума на Г-8, посветен на състоянието на околната среда. Ние предпочитаме термина 
"добри практики", тъй като сегашното състояние на знанията е прекалено несигурно, за да позволи ясна дефиниция 
на термина "най-добри практики". 
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страни от Анекс I или извън Анекс I при взимането на решения по дейностите за смекчаване 
изменението на климата в зависимост от условията в съответната страна. 

По-голямата част от този доклад представя констатациите от проучванията. 
В България проучването прилага критериите за оценка по отношение на мерките за 

повишаване на енергийната ефективност в общинския и в жилищния сектор. То показва, че 
малки по мащаб мерки на общинско равнище имат висок потенциал за намаляване на емисиите 
на парникови газове и че местните органи на властта проявяват значителен интерес към 
усилията за смекчаване изменението на климата, както и решаваща роля за реализация на тези 
усилия. 

Проучването в Чешката република поставя акцента върху планираните от 
правителството мерки в транспортния сектор. То показва, че не всички планирани мерки за 
намаляване на емисиите на парникови газове ще доведат до намаляване на емисиите от 
транспорта и че се налага преразглеждане на приоритетите за развитие на транспортния сектор. 

Проучването в Унгария разглежда една кредитна линия за енергийна ефективност. 
То демонстрира, че прякото отпускане от правителството на средства за намаляване емисиите 
на парникови газове не дава такива високи резултати, каквито се постигат чрез 
макроикономическа реформа, визираща повишаване на общата стопанска ефективност. 
Целевото "меко" финансиране, обаче, допълва макроикономическата реформа, като постига 
намаление на емисиите и повишена ефективност преди всичко в общинския сектор, който по-
бавно реагира към микроикономическата реформа. 

Проучването в Полша прилага критерии на две равнища: политиките за смекчаване 
изменението на климата, формулирани от правителството в полското Национално съобщение, 
както и малките и средните проекти за използване на възобновяеми енергийни източници с оглед 
изпълнение на поставената от полското правителство цел за увеличаване дела на 
възобновяемите енергийни източници в енергийния баланс на страната. Проучването показва, че 
цената за намаляване на 1 т емисии на парникови газове е сравнително висока и променлива, и 
че възобновяемите енергийни източници в момента не са конкурентоспособни в сравнение с 
конвенционалните източници на енергия. "Мекото" финансиране, конкретните задължения за 
закупуване на енергия от възобновяеми енергийни източници и условията, насочени към 
повишаване на конкурентоспособността биха увеличили дела на възобновяемите енергийни 
източници и биха подобрили конкурентоспособността им спрямо традиционните енергийни 
източници. 

В Румъния критериите са приложени към две районни топлоцентрали с комбинирано 
производство на топлинна и електрическа енергия. Едната е малка, публично-частна 
собственост, а другата е голяма централа, собственост на държавата. Проучването показва, че 
редицата положителни ефекти (например екологични, икономически, социални и 
институционални) на проекта за малката централа могат да бъдат кандидати за "добри практики”; 
докато проектът за голямата комбинирана централа не успява да осигури достатъчно 
доказателства за това, както и за някакви по-съществени изводи. 

В Словения освобождаването от въглероден (CO2) данък, високото равнище на 
въглеродния данък в сравнение с други данъци и несигурността, породена от свързаните с 
присъединяването към ЕС изисквания относно пазара на електроенергия и енергийния пазар 
изобщо, подкопават евентуалното положително въздействие на въглеродния данък върху 
решенията за изграждане на нови инсталации за комбинирано производство на електроенергия и 
топлоенергия. 

Съсредоточаването на проучванията в секторите енергетика и транспорт отразява: 
мащаба на приноса на тези сектори към общите емисии на страните от Централна и Източна 
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Европа; високата консумация на енергия и високата интензивност на емисиите на парникови 
газове от жилищния сектор и районното топлоснабдяване; и бързото нарастване на емисиите от 
транспорта. В Румъния, например, делът на жилищния сектор в общото енергопотребление се е 
удвоил в периода 1989-1994 г., докато делът на промишленото потребление през същия период 
е намалял8. Освен това, проучванията правят опит да подложат на практически тест 
препоръчаните от Протокола от Киото политики и мерки и да установлят доколко са ефективни 
избраните инструменти или подходи по отношение стимулирането на енергийната ефективност, 
използването на възобновяеми енергийни източници и по-екологосъобразни устойчиви форми на 
транспорт. 

Нещо повече, избраните проучвания отразяват най-важните настоящи и очаквани 
разработки по технологичните възможности за намаляване емисиите на парникови газове в 
периода до 2010-2020 г. В краткосрочен план повечето от възможностите за намаляване на 
емисиите ще бъдат възникват от повишаване на енергийната ефективност при крайните 
потребители, както и от преминаването към нефт и природен газ. Към 2020 г., обаче, когато се 
очаква повечето от електроцентралите в страните в преход от Анекс I да са подменени, 
увеличаването на използването на възобновяеми енергийни източници ще бъде от 
жизненоважно значение за по-нататъшното намаляване на емисиите на парникови газове9. 

Заключението на доклада обобщава методологичните констатации от прилагането 
на критериите за оценка и съществените констатации от проучванията. Критериите бяха 
разработени с цел проучване на инициативите в рамките на конкретна група страни, участващи в 
процеса от Киото и изправени пред специфични възможности и натиск. Констатациите от 
проучванията в повечето случаи отразяват специфични обстоятелства. Надяваме се, обаче, че 
както методиката, така и констатациите от проучванията, ще се окажат релевантни и за други 
части на света, където се планират и реализират практическите мерки, необходими за 
противопоставяне срещу глобалния проблем - изменението на климата 

 

Използвана методика 

Конвенцията и Протоколът от Киото регламентират, че политиките и мерките за 
борба с изменението на климата следва да отговарят на три принципа10. първо, трябва да 
намаляват емисиите на парникови газове и по този начин да допринасят към постигането на 
генералните цели на Конвенцията; второ, трябва да стимулират устойчивото развитие; и трето, 
трябва да съответстват на специфичните обстоятелства в страната, която предприема тези 
действия. Представените в този раздел критерии и фактори за оценка са предназначени да 
стимулират прилагането на тези принципи в контекста на изследваните в настоящия доклад шест 
страни от Централна и Източна Европа и да дадат принос към провеждащата се в глобален 
мащаб дискусия между страните по Конвенцията и експертите по въпроса за "добрите практики". 

Конвенцията и Протоколът от Киото не дават определение на "добри" или "най-
добри" практики в областта на политиките и мерките. Участниците във Форум 2000 на Г8 
"Бъдеще и околна среда", обсъждайки опита на Г8 в политиките и мерките, определят най-
добрите практики като оптималните от най-прогресивните инициативи, подбрани измежду 

                                                           
8 Министерство на водите, горите и опазването на околната среда, Второ национално съобщение по Рамковата 
конвенция на ОН по изменението на климата, април 1998 г., Букурещ. 
9 Междуправителствен комитет по изменението на климата -IPCC ХVII/Doc. 3e, Add.1 (19.III.2001), "Изменение на 
климата 2001: Противодействие". Технически доклад-резюме. 
10 РКООНИК, Член 4; Протокол от Киото, Член 2. 
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предприетите в страните национални мерки за смекчаване изменението на климата11. Двата 
семинара, проведени от Секретариата на РКОНИК през 2000 г. и 2001 г., представиха различни 
подходи и опит по "добри практики", но не успяха да постигнат съгласие по принципите за 
тяхното обсъждане или оценка. 

Не е изненадващо, че страните и експертите не могат да постигнат съгласие по 
въпроса какво представляват "добрите практики" в политиките и мерките за смекчаване 
изменението на климата. Политики или мерки, които са ефективни в една страна, може да не са 
непременно политически приемливи или приложими в други страни. В този контекст настоящият 
доклад прави опит да премести фокуса на дискусията от това какво представлява една добра 
практика върху това как да се прилага мониторинг (наблюдение, анализ и контрол) върху 
резултатите и да се идентифицират добрите практики според възможността им да 
удовлетворяват социални цели, цели на развитието, както и цели по намаляване емисиите на 
парникови газове и смекчаване изменението на климата. 

Ако политиците на една страна трябва да взимат обосновани и разумни решения, те 
имат нужда от средства за оценка на това доколко ефективно различните политики, мерки и 
проекти спомагат за постигане целите на Конвенцията и Протокола от Киото и подкрепят 
националните цели за развитие. Въпреки че националните обстоятелства и целите за развитието 
в страните по Конвенцията се различават в широки граници, взимането на решения във всяка 
отделна страна би спечелило от информация за типа цели и критерии, които са били 
удовлетворени от конкретните политики, мерки, инструменти или проекти в други страни. И все 
пак досега са проведени много малко дискусии за евентуалните критерии за оценка или обмен на 
информация и опит между страните по видовете цели, които политиките и мерките могат да 
постигнат или по критериите за оценка. 

Институтът за световни ресурси, Регионалният екологичен център и 
неправителствени организации от България, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния и 
Словения обединиха усилията си за разработване и прилагане на критерии за оценка на добрите 
практики в политиката и мерките за смекчаване изменението на климата. Съвкупност от шест 
критерия и съответните фактори за тяхната оценка (вж. Табл. 2) беше първоначално 
разработена в рамките на семинар с участието на осемте гореизброени организации, състоял се 
през август 2000 г. Всяка от националните неправителствени организации приложи критериите 
към една или две политики, мерки или проекти за смекчаване изменението на климата, по свой 
избор. На среща, проведена през септември 2001 г., държавни служители и представители на 
бизнеса в страните от Централна и Източна Европа разгледаха и обсъдиха критериите и 
констатациите. 

Проучванията предполагат, че за да се даде точна дефиниция на "най-добрите" 
практики ще бъде необходим задълбочен анализ и сравнение между различни политики, мерки и 
проекти за намаляване на емисиите на парникови газове. Такъв анализ не е налице в момента. 

Констатациите от приложението на критериите към избраните практики в шестте 
разгледани в настоящия доклад страни водят до определянето като "добри" практики на тези, 
които при оценка водят до положителни резултати според разгледаните по-долу критерии. 
 
 

                                                           
11 Отдел по глобалната околна среда, Агенция по околната среда на Япония, Основни заключения на Форум 2000 на 
Г8 по бъдещето на околната среда относно националните най-добри практики срещу изменението на климат, 
прилагани в страните от Г8, Япония, февруари 2000 г. 
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Таблица 2 Критерии и фактори, използвани в националните проучвания 
Критерии Фактори, използвани при оценката 

Екологични ползи Намаляване / потенциално намаляване на емисиите на ПГ (там, където не 
бяха събрани конкретни данни, за заместител бяха използвани икономиите на 
енергия); 
Намаление на емисиите на други замърсители (например NOx SO2, частици). 

Икономически / 
социални ползи 

Срок на откупуване (съотношение между разходите за проекта и 
реализираните икономии от намалението на разходите за енергия); 
Съвместно участие в разходите (съотношение между обществени-частни 
средства, средства от общински/регионални бюджети и държавния бюджет); 
Рентабилност (икономическа ефективност) от намалението на емисиите на 
СО2; 
Създадени работни места (брой нови работни места); 
Социални ползи (намаление в разходите на потребителите, на социално 
слабите групи от населението или на местните администрации). 

Технически ползи Използване на новаторски проекти/технологии в сравнение със средното за 
страната равнище; 
Използване на възобновяеми енергийни източници. 

Потенциал за 
институционално 
изграждане 

Развитие на институционална инфраструктура за подкрепа на добрите 
практики (например нови отдели, длъжности, мрежи); 
Консолидация на нови финансови схеми. 

Устойчивост на 
проекта 

Институционализация; 
Финансова устойчивост. 

Потенциал за 
разпространение / 
мултиплициране на 
проекта 

Наличие на информация; 
Брой на инициираните в страната подобни проекти; 
Условия за повторение (стимули, политики, финансово осигуряване). 

Източник: Среща на неправителствени организации, представители на правителствата и бизнеса от 
страните от Централна и Източна Европа, Института за световни ресурси и Регионалния екологичен център, Проект 
"Потенциал за опазване на климата в страните от Централна и Източна Европа", септември 2001 г. 

Екологични ползи 
Факторите, използвани за оценка по критерия "екологични ползи" са намаляване на 

емисиите на парникови газове и други замърсители, като например частици, серен диоксид (SO2) 
азотни оксиди (NOx). 

Този критерий обхваща различните положителни екологични резултати за 
подобряване качеството на въздуха на регионално и местно равнище вследствие намаляването 
на рисковете за изменение на климата (и изпълнение на задълженията по Конвенцията). 

Икономически и социални ползи 
Два различни комплекса фактори измерват икономическите и социалните ползи: 

фактори, които оценяват специфичните икономически показатели на мерките или проектите, и 
фактори, които оценяват последствията върху икономическия живот. Първият комплекс включва 
такива фактори като срок на откупуване на проекта и разходите за намаляване емисиите на СО2 
– за да се определи дали предприетите мерки за смекчаване изменението на климата са 
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рентабилни. Вторият комплекс разглежда социални и политически аспекти, като например 
създаването на работни места и намаляване разходите на потребителите. 

Технически ползи 
Техническите ползи трябва да бъдат измерител за това дали дейностите за 

смекчаване изменението на климата в страната, която ги реализира, води до технологично 
обновление като цяло или конкретно в енергийния сектор. 

Допълнителни критерии за оценка 
Последните три критерия – потенциал за институционално изграждане, устойчивост 

на проекта и потенциал за мултиплициране – са предназначени да покажат дали и доколко 
мерките и проектите за смекчаване изменението на климата могат да бъдат устойчиви и 
повторени както на национално ниво, така и в други страни. Някои фактори за оценка са 
измерими количествено, като например броят на щатния персонал, институционалните мрежи за 
осъществяване на подобни мерки и броят на подобните проекти. При други количественото 
изражение е по-трудно или почти невъзможно, като например условията за мултиплициране или 
консолидацията на новите финансови схеми. 

Критериите са предназначени да гарантират, че както политиките, така и мерките, 
отговарят на целите на Конвенцията за климата и подкрепят националните приоритети на 
страните от Централна и Източна Европа. Така например, мерките, с които се постигат 
множество екологични ползи, ще подпомогнат усилията на страните, на които предстои 
присъединяване към ЕС, да изпълнят стриктните изисквания на ЕС по отношение опазването на 
околната среда и по този начин да намалят общите нужди от инвестиции за подобряване 
качеството на околната среда. Нещо повече, има по-голяма вероятност обществеността във 
всяка от страните от Централна и Източна Европа да даде политическа подкрепа на мерките за 
намаляване емисиите на парникови газове, ако тези мерки могат да допринесат за намаляване 
замърсяването на въздуха на регионално и местно равнище, тъй като тази загриженост е много 
по-силно изявена и непосредствена, отколкото страховете от глобално изменение на климата. 

Икономическите и социалните резултати от мерките срещу изменението на климата 
са особено важни за Централна и Източна Европа. Повечето от тези страни още не са се 
върнали към равнищата на брутния национален продукт от 1989 г. и 1990 г. и техните икономики 
все още са в процес на възстановяване, тъй като преходът рязко влоши стандарта на живот на 
болшинството от тяхното население. Така например, представените на Секретариата на 
РКОНИК национални съобщения на три от страните (Чешката република, България и Полша) 
илюстрират съществуването на значителни политически и социални рискове, които са забавили 
очакваното поетапно премахване на субсидиите и либерализацията на цените на енергията. 
Главната причина за това забавяне е голямата тежест на разходите за енергия върху социално 
слабите групи от населението в някои от страните12. Фиг. 1 показва как в България разходите за 
енергия като дял от общите разходите на домакинствата бързо са нараствали през последните 
пет години. За да обхване и тези политически и социални рискове, един от факторите измерва и 
намалението на разходите на потребителите. 

  
 
 

                                                           
12 Център за енергийна ефективност, Реформата в енергийния сектор в България, 2000. 
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Фиг. 1  
Относителен дял на разходите за енергия в общата сума на разходите на 

домакинствата в България 

 
 
Някои от предложените и изпитани в проучванията фактори вероятно ще са валидни 

и за много от страните, които не са обхванати от настоящия доклад. Така например, създаването 
на нови работни места и икономическата ефективност от намаляването на емисиите на СО2 
вероятно са въпроси, които занимават политиците, взимащи отговорни решения в повечето от 
страните, независимо от националните обстоятелства. Други фактори, обаче, ще бъдат от 
значение само за някои от страните. Така например, схемите на финансиране за нови технологии 
или за общински инициативи са все още едва в началото на своето развитие в Централна и 
Източна Европа. Общините рядко имат достъп до необходимия капитал, въпреки че често имат 
силна финансова мотивация да реализират мерки за повишаване на енергийната ефективност 
или други инициативи, които имат положително въздействие върху околната среда и водят до 
намаляване емисиите на парникови газове. Следователно, фактор като "новаторски финансови 
схеми" вероятно ще бъде подходящ само за страните, където не съществуват такива схеми или 
където съществуващите схеми са недостатъчни да подкрепят действията на институции, които 
по неекологични съображения са мотивирани да осъществят дейности, редуциращи емисиите на 
парникови газове. 

Критериите бяха разработени с цел изучаване инициативите на група страни, 
участнички в процеса на изпълнение на Протокола от Киото, но изправени пред специфични 
възможности и подложени на специфични форми на натиск. Констатациите от проучванията в 
повечето случаи са отражение на конкретните обстоятелства. Надяваме се, обаче, че както 
методиката, така и констатациите, ще се окажат валидни и за други части на света, които 
планират или прилагат практически мерки, необходими за управление на емисиите на парникови 
газове.
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ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 
ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ  
В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР 
 
Стефанос Анастасиадис, Мирослав Хустак, Властимил Карлик, Петр Курфурст,  
Алес Кутак, Мартин Робес и Ян Земан 
 

ВЪВЕДЕНИЕ1 
Настоящият раздел има за цел да представи възможностите за намаляване на 

емисиите от въглероден диоксид, произвеждани от транспортния сектор в Чешката република. 
На този сектор понастоящем се падат 8.27 % от общите емисии на СО2. Отразените тук две 
проучвания представляват добри практики на основание на мерките, описани в глава "Условия, 
водещи до намаление на емисиите" на Второто национално съобщение на Чешката република 
по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата. 

По-конкретно, докладът разглежда някои от тези мерки, включително: развитието на 
комбиниран транспорт и производството и използването на биодизелово гориво. Нашите 
критерии за оценка са фокусирани върху количествените екологични ползи, и по-специално 
икономиите на енергия, редуцираните емисии на СО2 и редуциране на други замърсители. 
Въпреки това са взети под внимание и икономическите и социалните измерения на конкретните 
мерки (а именно разходите за проекта и ползите по заетостта). 

След представянето на тези две проучвания на добри практики, накратко са 
обсъдени и изводите от анализа на други условия за редуциране на емисиите, разгледани във 
Второто национално съобщение. Те включват оптимизация на трафика по някои главни пътища 
и модернизация на обходните маршрути, помощ за развитието на обществения транспорт в 
градовете и превръщане на външните разходи за транспорта във вътрешни. 

За да бъдат разбрани последствията от обсъдените по-долу политики и мерки, е 
необходим кратък обзор на сегашното състояние на чешкия транспортен сектор. В сравнение с 
повечето други страни от Централна и Източна Европа, Чешката република "излезе" от 
социализма с гъста мрежа пътища и ж.п. линии. Както и при другите "страни с икономика в 
преход", делът на частния пътнически и товарен автомобилен транспорт беше малък в 
сравнение със западноевропейските страни. След 1989 г., обаче, транспортните модели 
започнаха да се приближават към характерните за Запада. Така например, между 1990 и 1997 г. 
делът на автомобилния транспорт в общия превоз на товари се утрои, достигайки към 1997 г. 
почти 60 %, докато в същото време превозът на товари с ж.п. транспорт намаля до почти 
половината от първоначалния си обем. Между 1990 и 1998 г. общото търсене на обществен 
транспорт в Чешката република намаля с 50 %, докато броят на личните автомобили се увеличи 
с 50 %. В резултат на тези тенденции емисиите на СО2 от целия транспортен сектор (т.е. товарен 
и пътнически) се повишиха с 20 % от 1994 до 1999 г. 

                                                           
1 Настоящият доклад е сбит вариант на по-голям доклад от същите автори, който съдържа по-обстойна дискусия 
относно политиките, представени във Второто национално съобщение, наред с по-подробни данни и изчисления. 
Пълният текст на доклада може да бъде получен от Центъра по транспорт и енергетика. 
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От 2000 г. насам болшинството от проектите за развитие на транспортната 
инфраструктура са били финансирани от Държавния фонд за инфраструктура (SFDI). Този фонд 
е относително независим от държавния бюджет. За 2001 г. бюджетът на фонда е над 30 млрд. 
чешки крони (около 815 млн. щ. д.). Някои от по-мащабните инфраструктурни проекти, които 
фондът не може да финансира поради своя статут, продължават да се финансират от 
държавния бюджет (например строителството на метрото в Прага). Важен източник на 
финансиране са гарантирани от държавата кредити от Европейската инвестиционна банка и от 
някои търговски банки. Фондове и програми на Европейския съюз са удобни допълнителни 
източници, например програмите ФАР (Помощ за преструктуриране на икономиката на Полша и 
Унгария) и ИСПA (Инструмент за предприсъединителни структурни политики). 

Експлоатационните загуби на операторите в обществения транспорт се покриват от 
държавния бюджет, докато ремонтът и строителството на малки пътни отсечки се финансира или 
съфинансира от общинските бюджети. Не съществуват консолидирани данни за общата сума 
финансови средства, която се влива в транспортния сектор. Разходите за инвестиции в 
инфраструктурата, обаче, са известни и показват ясно предпочитание към развитието на 
шосейната мрежа пред това на ж.п. линиите през 2001 г., като инвестициите в автомобилната 
пътна инфраструктура превишават тези в ж.п. инфраструктурата с над 7 млрд. чешки крони 
(CZK). 

При тези обстоятелства става очевидно, че ако не бъде извършена огромна промяна 
в националната политика и приоритети, Чешката република е обречена да повтори грешките на 
Западна Европа и Северна Америка, като допусне частния автомобилен транспорт да се развива 
за сметка на обществения и нешосейния транспорт, с всички последствия за околната среда и 
хората, до които води една такава ориентация. Целта на настоящия доклад е да разгледа 
алтернативите на една такава политика. 

 

КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ 
Въведение 
Комбинираният транспорт се дефинира като превоз на товари чрез използване на 

два или повече вида транспорт. В Чешката република най-разпространен вариант е 
комбинацията между автомобилен и ж.п. транспорт. Условията в момента не позволяват 
комбинациите от автомобилен и воден транспорт или ж.п. и воден транспорт да достигнат по-
голям дял от пазара. 

Използваните в Чешката република комбинирани системи на автомобилен и ж.п. 
транспорт са: ISO контейнери, системата "РоЛа" (Rollende Landstrasse – транспортиране на 
автомобили върху ж.п. вагони) и транспорт на сменяеми камионни каросерии върху вагони. 
Шосейно-релсови бимодални системи, ж.п. транспорт на камиони с полуремаркета и пряко 
прехвърляне на контейнери от един вид транспорт на друг все още не се използват в Чешката 
република. 

Контейнерната транспортна система бе въведена в експлоатация през 70-те години 
и се използваше за транспорт в границите на тогавашна Чехословакия и за търговията с бившия 
Съветски съюз. По-голямата част от транспорта се извършваше с ISO-контейнери размер 1C. 
След 1989 г. посоката на движение на контейнерите се промени. Транспортът към и от 
европейските пристанища днес играе значителна роля. 

Системата "РоЛа" – транспортиране на камиони върху ж.п. вагони с ниски 
платформи – е въведена през 1994 г. по линията Ловошице-Дечин-Дрезден (Германия) и още е в 
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експлоатация. От 1993 до 1998 г. друга линия, субсидирана от Австрийското правителство, 
функционира по маршрута Ческе Будейовице-Линц-Вилах (Австрия). Транспортът на територията 
на Чешката република и по двете линии се управляваше от Чешката железопътна компания  и 
фирмата "Бохемиякомби"2. 

Въздействие върху емисиите на СО2 
В този раздел разглеждаме колко значителна роля може да играе комбинираният 

транспорт за намаляване емисиите на парникови газове. Най-напред ще илюстрираме как 
функционират двете системи, които са вече в експлоатация, а след това ще изчислим прогнози 
за сценарий на "оптимално използване". 

Следва обзор на съществуващите мерки за икономия, който на свой ред е последван 
от изчисления на потенциала за постигане на допълнително намаляване на емисиите. 

Системата "РоЛа" 
Двете системи "РоЛа" в Чешката република вече доведоха до значително намаление 

на общото потребление на енергия и на емисиите на СО2. Представен Представени са 
средногодишните икономии на енергия и потенциалът за намаление на емисиите за 1994-2000 г. 
на линията Ловошице-Дечин-Шона (в експлоатация) и на линията Ческе Будейовице-Хорни 
Дворище-Зумерау (ликвидирана). 

Според Главното управление на Чешката железопътна компания през 1997 г. 
системата "РоЛа" е спестила 7 620 мегаджаула (MJ), а през 2000 г.- 19 007 MJ. Освен това, 
системата "РоЛа" е довела до намаляване на общите емисии в атмосферата на прах, серен 
диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx) и въглероден моноксид (СО) със 148 до 192 т всяка година 
(вж. Таблици 1 и 2). 
 
Таблица 1 Икономия на енергия от системата "РоЛа"(в MJ) 

Година Спестена енергия 
1994* 475.95 
1995 9 949.91 
1996 14 208.86 
1997 7 620.36 
1998 19 007.59 
1999 18 885.35 
2000 19 007.00 

* Начална година, с минимално потребление 

Източник: Главно управление на Чешката железопътна компания, 2001 г. 
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Таблица 2 Ро-Ла - намаление на емисиите в атмосферата (т)  
 Частици 

прах 
SO2* NOx O ОБЩО 

2000 5.335 -44.145 135.239 82.480 178.905 
1999 5.697 -46.111 143.835 87.589 191.009 
1998 5.724 -46.298 144.516 87.998 191.940 
1997 4.400 -44.153 115.852 71.667 147.766 
1996 5.231 -46.176 134.206 82.228 175.490 
1995 4.624 -44.014 120.414 74.190 155.214 
1994 0.909 -11.676 25.321 15.979 30.582 

* електрическата ж.п. тяга отразява средните емисии за единица произведена електроенергия. 

Източник: Главно управление на Чешката железопътна компания, 2001 г. 

Контейнерна система 
Икономията на енергия и намаляването на четири най-значителни типа емисии са 

изчислени за системата за контейнерен транспорт за 1999 г. Изчислените стойности са 
предварителни оценки, защото няма точни входящи данни – нито количествени, нито качествени. 

Главният критерий при изчисленията беше обемът на превозите, извършени по 
железница вместо по шосе. Бяха изчислени показателите за контейнерния транспорт и бе 
направено сравнение на потреблението на енергия и емисиите за транспорта на товари по шосе 
и тези за комбинирания контейнерен транспорт. Резултатът показва, че комбинираният 
контейнерен транспорт спестява големи количества енергия и намалява значително емисиите. 
Резултатите са обобщени в Таблица 3. 
 
Таблица 3 Контейнерна система - намаление на емисиите (т) и икономия на енергия 
в гигаджаули (GJ): 1999 г. 
Намаление на емисиите на СО2 61 000 
Намаление на емисиите на СО 860 
Намаление на емисиите на NOx 1 240 
Намаление на емисиите на СxHy 370 
Икономия на енергия 760 000 

Прогнозно въздействие на оптималното 
използване на комбинирания транспорт 
Този раздел представя в количествено изражение ползите от комбинирания 

транспорт за хипотетичен случай, който включва "оптимално" използване на този начин на 
транспортиране. Оптималният случай е този, при който на комбинирания транспорт се падат 
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около 25 % от общия товарен транспорт в страната. Ако се вземат под внимание и 
международни товарни камиони, може да се достигне значително по-голям дял.2 

Тъй като броят на камионите, които биха могли да се транспортират по системата 
"РоЛа", не може да бъде оценен обективно, не е възможно да се направи надеждна оценка на 
икономията на енергия и на намалението на емисиите за този вид комбиниран транспорт. 
Следователно нашите изчисления ще се ограничат в рамките на контейнерния транспорт. 

И отново, изчислените стойности са приблизителни, тъй като няма точни входящи 
данни, нито количествени, нито качествени. Обемът на товарите, транспортирани по железница 
вместо по шосе пак е основен критерий при изчисленията. Да приемем отново, че имаме средни 
товари с тегло 1 100 т на един влак и 30 т на камион. 

Тъй като комбинираният транспорт би могъл да представлява приблизително 25 % 
от общия, и тъй като товарните превози са 60 000 млн. тонкилометра (ткм), той ще транспортира 
15 000 млн. ткм. Следователно контейнерният транспорт, който представлява 33 % от общия 
комбиниран транспорт, ще транспортира 5 000 млн. ткм (годишно). 

На основата на средното потребление на енергия при автомобилен и ж.п. транспорт, 
изчислението води до следните данни: 

• Емисиите за контейнерен ж.п. транспорт ще бъдат 300 000 т СО2, 300 т СО, 1 500 
т NOx и 500 т хидрокарбони (СxHy). Транспортът на контейнери по железница би консумирал 2 000 
тераджаула (TJ) енергия.  

• Автомобилният транспорт, от друга страна, би произвел 1 400 000 т СО2, 16 000 т 
СО, 24 000 т NOx и 7 500 т (СxHy), като ще се консумират 16 000 TJ енергия за същия обем 
товари. 

• Следователно, при най-добрия сценарий контейнерният ж.п. транспорт спестява 
1 100 000 т СО2, 15 700 т СО, 22 500 т NOx , 7 000 т СxHy и 14 000 TJ енергия.  
 
Таблица 4 Средни годишни икономии на енергия (GJ) и намаление на емисиите (т) 
при сценария "оптимално" използване 
Намаление на емисиите на СО2 1,100,000 
Намаление на емисиите на СО 15,700 
Намаление на емисиите на NOx 25,500 
Намаление на емисиите на СxHy 7,000 
Икономия на енергия 14,000,000 

 
 
 

                                                           
2 Да се направи предварителна оценка на обема на транзитния поток, обаче, би било трудно, дори невъзможно, тъй 
като той зависи от разстоянието между граничните пунктове, които водачът на камиона ще избере (минималното 
разстояние, подходящо за комбиниран транспорт, понастоящем е около 500 км) и от обема на товарния транспорт. В 
момента, поради мерките за намаляване на транзитните автомобилни превози в съседните страни, Чешката 
република е изложена на прекалено голямо натоварване от автомобилни превози. Ако тези рестриктивни мерки 
бъдат приложени и в Чешката република, обемът на транзитните превози би могъл значително да се намали. 
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Икономически ползи 
При отсъствието на хармонизирани цени на транспорта (т.е. интернационализация 

на външните разходи) е възможно да се определят евентуалните икономически ползи, но не и те 
да се изразят количествено. 

Създаването на комбинирана транспортна система може да доведе до следните 
икономически ползи: 

• производство и разработване на ж.п. вагони за комбинирания транспорт; 
• изграждане на терминали за прехвърляне от един вид транспорт на друг; 
• производство и разработване на съоръжения за терминалите за прехвърляне от 

един вид транспорт на друг (например специални кранове и оборудване за пренатоварване на 
контейнери); 

• повишаване на заетостта в промишлените отрасли, свързани с комбинирания 
транспорт; и 

• чиста печалба за държавния бюджет, вследствие компенсиране на държавните 
субсидии чрез спестените външни разходи (които могат да се използват за преодоляване на 
отрицателните икономически последици). 

От друга страна може да възникнат следните отрицателни икономически последици: 
• спад в производството и продажбите на товарни автомобили; 
• спад в необходимостта от изграждане на нови пътища и автостради; 
• спад в прозводството на гориво; и 
• намаляване на заетостта в горепосочените сфери. 

Държавна подкрепа за комбинирания транспорт 
Приетата през 1998 г. Транспортна политика на Чешката република декларира, че 

комбинираният транспорт не е пряко адресиран в законодателството. Следователно се налага 
внасянето на промени в законодателството въз основа на стандартите на Европейския съюз. В 
Транспортната политика се упоменава необходимостта от оказване на подкрепа за развитието на 
автомобилен парк и специални съоръжения за комбиниран транспорт и за прилагане на 
мониторинг за оптимално използване на терминалите за прехвърляне от един вид транспорт на 
друг и на логистичните центрове. Един доклад на правителството дава израз на загриженост в 
това отношение3. 

Финансови инструменти 
Държавните финансови инструменти за подпомагане на комбинирания транспорт са: 
• субсидии за закупуване на вагони с ниска платформа за Чешката железопътна 

компания; 
• частична подкрепа за предприятията за създаване на системи и автомобили за 

комбиниран транспорт, като сменяеми каросерии; 
• подкрепа за модернизация на механизмите за прехвърляне от един вид 

транспорт на друг и реконструкция на логистичните терминали; 
                                                           
3 Предложение за развитието на транспортните мрежи до 2010 г., Министерство на транспорта, 1999 г. 
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• подкрепа за закупуването на нова техника, особено за обработка на автомобили 
със сменяеми каросерии; и 

• субсидии за експлоатация на "РоЛа"-линията Ловошице-Дечин-Шона-(Дрезден). 
От 1996 г. Чешката железопътна компания получава субсидии в нарастващ размер 

за закупуването на контейнерни вагони. От 1998 г. насам се субсидират и покупки от частни 
предприятия. Предложението за 2000 г. предвижда същото равнище на субсидиите. По-долу е 
даден подробен обзор на субсидиите. 
 
Таблица 5 Обзор на субсидиите за инвестиции за периода 1996-1999 г. (в млн. чешки 
крони) 

 1996 1997 1998 1999 2000* 
Чешка железопътна компания 58 115 100 305 305 
Частни фирми - - 19 36 30 
Държавни фирми - - - - 5 

* Предложение 

Източник: Систематична подкрепа за развитието на комбинирания транспорт до 2000 г. и до 2005 г. 
Министерство на транспорта на Чешката република, 1998 г. 

Субсидии за инвестиции 
От 1996 г. Чешките железници получават субсидии за инвестиции за закупуването на 

контейнерни вагони. През 1998 г. Министерството на транспорта започна да субсидира частни 
бизнес субекти за закупуване на механизми за претоварване от един вид транспорт на друг, 
сменяеми каросерии, автомобилни контейнеровози и т.н. Предложението за 2000 г. включва 
субсидия от 5 млн. CZK за изграждане от държавата на терминали за прехвърляне от един вид 
транспорт на друг. Не бе отпусната инвестиционна помощ за нови терминали и за реконструкция 
на съществуващите терминали поради достатъчния им капацитет.  

Субсидиите за инвестиции за "РоЛа"-линията Ловошице-Шона (вж. Табл. 6) са 
предназначени за изграждането на терминали за прехвърляне от един вид транспорт на друг и за 
реконструкция на съществуващите съоръжения. 
 
Таблица 6 Инвестиции и субсидии за експлоатация на "РоЛа"-линията Ловошице-
Шона, получени и предложени (само делът на Чешката република в млн. CZK) 

 ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ ПРЕДЛОЖЕНИ СУБСИДИИ 
 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 

Инвестиции - - 19    30 
Експлоатация - - -    5 

Източник: Систематична подкрепа за развитието на комбинирания транспорт до 2000 г. и до 2005 г. 
Министерство на транспорта на Чешката република, 1998 г. 
Единствената съществуваща "РоЛа"-линия между Ловошице и Шона получава 

субсидии за покриване на експлоатационните й разходи, като чешкият дял представлява между 
85 и 102 млн. CZK. Има предложения за значително повишаване на субсидията (до 235 млн. CZK 
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през 2005 г.), но правителството планира да премахне тази субсидия най-късно през 2005 г., 
когато се открие автомагистралата D8 през границата. 

Законодателство 
Освен няколкото промени в съществуващите закони (Търговски закон, Закон за 

предприятията и т.н.), бе предложен и нов Проектозакон за интегрирания и интермодален 
транспорт, в съответствие с международните споразумения и конвенции, с които е обвързана 
Чешката република (напр. Европейското споразумение за важни линии за международен 
комбиниран транспорт и инсталации за тях). За съжаление този документ още не е напуснал 
Министерството на транспорта, различни отдели в което не могат да постигнат съгласие по 
необходимостта от такъв закон. 

Бариери пред развитието на комбинирания 
транспорт 
Главният фактор, който ограничава по-значителното разширяване на комбинирания 

транспорт, е, че транспортните цени още не са хармонизирани. Това, от своя страна, създава 
други бариери. Тези вторични бариери (без да се взимат предвид ценовите фактори) обхващат: 
липса на гъвкавост между ж.п. операторите, слабо познаване на системата за комбиниран 
транспорт от страна на клиентите, относително трудно планиране на маршрутите в ситуация на 
излишък от автомобилни оператори, които предлагат удобни услуги от врата до врата. 

При сегашните условия директният шосеен транспорт има конкурентно 
преимущество (т.е. по-ниски разходи) пред комбинирания транспорт, защото ж.п. тарифата е по-
висока за комбиниран, отколкото за обикновен превоз. Друг фактор са разходите за автомобилен 
транспорт до и от терминалите за прехвърляне, както и за товарене и разтоварване (доста скъпо 
– 1 000 CZK за всеки контейнер). Експлоатационните разходи на терминала и разходите на 
оператора се отразяват на конкурентоспособността на комбинирания транспорт спрямо 
директния превоз с камиони. 

Усилията на чешката държава да субсидира някои проекти за комбиниран транспорт 
са само сложен опит за облекчаване на сегашния ирационален ценови режим. Отношението на 
чешкото правителство е демонстрирано в липсата на желание за достатъчна подкрепа за 
системата "РоЛа". Тази позиция намира отражение, между другото, и в Правителственото 
предложение за развитие на транспортните мрежи до 2010 г. Нещо повече, предприятията едва 
ли ще пристъпят към каквито и да било проекти за комбиниран транспорт, изискващи 
дългосрочни инвестициир при постоянния риск от премахване на правителствената помощ. 

Заключение 
Комбинираният транспорт представлява потенциално значим метод за намаляване 

емисиите на парникови газове. Сегашните тарифи, обаче, не способстват за съществено 
разширяване на комбинирания транспорт и не предлагат достатъчна компенсация за 
неизгодните му аспекти в сравнение с шосейните превози с камиони. 
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БИОДИЗЕЛ 
Въведение 
Целта на настоящия раздел е да направи оценка на евентуалните ползи от 

програмата за подпомагане на производството на биодизел, както е формулирано в съвместния 
материал за намаляване на емисиите на парникови газове от 22 юни 2000 г., изготвен от чешките 
министерства на селското стопанство и на околната среда. Проучването изпълнява и 
допълнителни функции, като например оценка на други екологични ползи, взимане под внимание 
на социалния и икономическия контекст, оценка на вероятните ограничения на употребата на 
биодизел, както и обобщаване на главните пречки и рискове, които спъват пълноценното 
използване на това гориво и реализирането на потенциални ползи от него. 

Състояние в момента 
В Чешката република терминът "биодизел" се използва за смес от дизелово гориво и 

метилов естер на мастнокиселинно рапично масло (FARME), в която делът на биогоривото 
FARME превишава 30 % от теглото. Останалата част е от нефтени продукти, избрани така, че да 
се поддържа 90% биоразграждане на крайния продукт в рамките на 21 дни. Това смесено гориво 
има известни технически предимства пред чистия FARME. Първо, горивото не разрежда 
смазочното масло на двигателя, което следователно не трябва да бъде сменяно прекалено 
често. Второ, смесеното гориво не създава проблеми при стартиране на двигателя при ниски 
температури и е сравнително по-малко вредно за каучуковите маркучи и за боята. 

Чешката програма за подкрепа на производството на FARME и смесеното гориво, 
"Олеопрограм", бе стартирана през 1992 г. Целта й е преди всичко да подпомогне 
оползотворяването на селскостопански площи за отглеждане на нехранителни култури, а също и 
внедряването на нови технологии за производство на енергия от възобновяеми източници. По-
късно политиците осъзнаха, че тази програма може да допринесе за решаване на екологични 
проблеми, свързани с транспорта. 

Помощта, оказвана досега чрез тази програма, може да бъде разделена на следните 
три направления: 

- помощи за изграждане на производствени мощности за FARME и смесено гориво 
чрез заеми; 

- непреки помощи под формата на нулев акциз върху произведения продукт 
FARME и частично връщане на платения акциз на крайните потребители на смесеното гориво 
(според процента FARME в горивото); 

- преки помощи за производството на смесено FARME-гориво (вижте по-долу). 
В Чешката република няма пряка субсидия за ползването на селскостопански площи 

за нехранителни култури, каквато получават фермерите в ЕС при отглеждане на рапица за 
производство на енергия и горива. 

На 1 април 2000 г. освобождаването от акциз за смесено гориво бе премахнато, 
въпреки че FARME все още е освободен от акциз. В същото време пряката помощ за 
производителите на FARME и смесеното гориво бе увеличена. Очаква се, че в бъдеще ще бъде 
въведена друга форма на помощ. Тя ще включва изкупуване на рапичното семе от чешките 
земеделски стопани и продажбата му след това на производителите на биогорива, за да се 
поддържа цената на биогоривото на ниво 90 % от тази на обикновеното дизелово гориво. Сега 
съществуващите мощности за производство на FARME са за около 60 000 т/год. 
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Влияние върху емисиите на СО2 
С цел опростяване на представянето, в тази глава ще разгледаме цифрите за 

FARME. Сумарната ефективност на използването на смесено гориво в Чешката република ще 
бъде изведена от общото производство на FARME като компонент на смесеното гориво. 

Енергиен баланс 
Изчисляването на необходимата енергия за производството на FARME зависи от 

влиянието на различни фактори. То зависи от очакваната реколта, от потреблението на енергия 
за производството на използваните изкуствени торове, пестициди, както и от използваните 
земеделски и производствени технологии, и пр. Друго условие, влияещо върху общия енергиен 
баланс, е фактът, че странични продукти от преработката на рапицата (като например кюспе, 
глицерин или слама) също се използват за производството на енергия. 

Всички източници привеждат много положителен енергиен баланс за FARME (т.е. 
резултатите превишават вложените средства). Таблица 7 обобщава този баланс. 
 
Таблица 7 Енергиен баланс на производството на FARME 
Източник Баланс (получено : 

вложено) 
Производството включва и 
добив на странични 
продукти 

Европейска асоциация на нефтената 
промишленост (EUROPIE) 

1.49 : 1 
1.9 : 1 

Не 
Рапично кюспе 

Съюз за насърчаване на маслодайни и 
протеинови култури (UFОР), Германия 

3 : 1 Не 

Институт за енергийни и екологични  
изследвания (ІFЕU), Германия 

1.47 : 1 
3.42 : 1 

Не 
Рапично кюспе, глицерин, 
слама 

Баланс на емисиите на парникови газове 
Балансът на емисиите на парникови газове е дори още по-труден за количествено 

представяне от гледна точка на методиката. Той не може да бъде определен само на базата на 
енергийния баланс, тъй като други парникови газове също оказват влияние върху него. Тези 
газове, а именно метан (CH4) и двуазотен оксид (N2O), се отделят в процеса на производството и 
прилагането на изкуствените торове, например при обработката на рапичното семе. 

Има съществени различия в отделните информационни източници. Поради това 
количественото изразяване на очакваните ползи от "Олеопрограм" за намаляване емисиите на 
парникови газове може да бъде много неточно. По-долу приведеното изчисление е само груба 
оценка. Реалното редуциране на емисиите вероятно ще бъде много по-високо – до три пъти, 
според някои източници. 

Ако се има предвид, че емисиите в СО2-еквивалент, произведени в процеса на 
нефтодобива, производството, транспортирането и изгарянето на конвенционално дизелово 
гориво са 3.4 кг за 1 кг дизел, и като се отчете балансът, изчислен от германския Институт за 
енергийни и екологични  изследвания (ІFЕU), намалението на емисиите на парникови газове за 1 
кг FARME е приблизително 1.2 кг СО2. Ако "Олеопрограм" приеме увеличение на производството 
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на FARME с около 40 000 т/год. (според равнищата за 1999 г.), ще се постигне годишно 
намаление на емисиите на СО2 в размер на около 48 000 т. 
 
Таблица 8 Баланс на емисиите на парникови газове от конвенционалното дизелово 
гориво в сравнение с FARME 
Източник Баланс 

(дизел : FARME) 
Производството включва и 
добив на странични 
продукти 

Европейска асоциация на нефтената 
промишленост (EUROPIE) 

1.14 : 1 Не 

Съюз за насърчаване на маслодайни и 
протеинови култури (UFОР), Германия 

3:1 – 4.4:  Не 

Институт за енергийни и екологични  
изследвания (ІFЕU), Германия 

1.54 : 1 Не 

Влияние върху емисиите на други замърсители 
Използването на смесеното гориво води и до ликвидиране емисиите на SO2. FARME 

не съдържа никакви серни съставки и дава сравнително по-малко емисии на въглероден 
моноксид и хидрокарбони, отколкото обикновеното дизелово гориво. FARME произвежда 0.77 г 
СО/квтч и 0.19 г хидрокарбони на 1 квтч, докато обикновеното дизелово гориво произвежда 
съответно 0.92 г/квтч и 0.23 г/квтч. От друга страна, то произвежда малко повече азотни оксиди 
(приблизително с 3-5 %). FARME предлага и други екологични ползи, освен предотвратяване 
замърсяването на въздуха, като например 98 % биоразграждане в рамките на 21 дни и никакви 
рискове за здравето на хората при контакт с кожата. 

Икономически и социален контекст 
Помощ за производството 
Между 1975 и 1995 г. чешкото Министерство на земеделието отпусна заеми за 

изграждането на производствени мощности за FARME и смесено гориво. Заемите, на обща 
стойност 721.5 млн. CZK, бяха разпределени между 16 предприятия с обща производствена 
мощност приблизително 60 000 т FARME годишно. 

Преди 1 април 2002 г. производството на смесено гориво беше непряко подпомагано 
чрез нулев акцизен данък върху произведеното количество FARME и връщане на част от акциза 
на крайните потребители на смесеното гориво (в зависимост от процентното съдържание на 
FARME). Освен това, през 1999 г. и първото тримесечие на 2000 г. бе отпускана пряка помощ в 
размер на 3.00 CZK за 1 кг произведен FARME. 

След 1 април 2000 г. смесеното гориво подлежи на облагане с акциз, също като 
обикновеното дизелово гориво (т.е. 8.15 CZK/л), докато нулевият акциз за FARME остана в сила. 

Ето защо бе въведена нова форма на подпомагане в размер до 13 000 CZK/т за 
производителите на FARME, а за производителите на смесеното гориво – до 16 000 CZK за 1 т 
преработен FARME. 
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Форма и финансови нужди на програмата "Олеопрограм" за 2001 г. и 
следващите години 

За да се опрости формата на подпомагане и за хармонизирането й с общата 
практика в страните от ЕС, Министерството на земеделието предложи нова система за 
финансова подкрепа на производството на биогориво. 

Целта на подкрепата е да се запази цената на смесено гориво на равнище 90 % от 
цената на обикновеното дизелово гориво. Рационалното обяснение е, че ефективността на 
смесеното гориво е малко по-ниска от тази на традиционното дизелово гориво (5-7 % по-ниска). 

Подкрепата се базира на принципа на целево изкупуване на рапичното семе от 
чешките производители и след това продажбата му на производителите на FARME по изчислена 
цена, която е значително по-ниска от нормалната изкупна цена. Тъй като цената е изчислена 
така, че смесеното гориво да представлява 90 % от цената на обикновеното дизелово гориво, тя 
зависи от цената на суровия нефт. Ако цената на суровия петрол се понижи толкова, че стане 
необходима нулева цена за рапичното семе с оглед поддържане на необходимата крайна цена 
на смесеното гориво, се предлага допълнителна система за помощ. Тази вероятност, обаче, 
едва ли ще възникне, тъй като цената на обикновеното дизелово гориво ще трябва да спадне 
под 17.50 CZK /л (т.е. приблизително 0.5 евро/л). 

Целевото изкупуване ще се управлява от определена от държавата организация. 
Счита се, че подходящ за тази функция е съществуващият Държавен фонд за пазарно 
регулиране, както и сега създаваният Държавен фонд за целево изкупуване на 
селскостопанската продукция. Държавният бюджет ще покрива загубите на този регулаторен 
орган. Общите необходими финансови средства за "Олеопрограм" (по цени и разходи за 2000 г.) 
се приема, че ще бъдат между 0.6 и 1.6 млрд. CZK или между 17 и 46 млн. евро. 

Заетост 
Влиянието на използването на биогоривата върху заетостта е определено 

положително. Отглеждането на рапица и производството на рапично масло създава нови 
работни места и спомага за запазване на съществуващите работни места, особено в сектора 
селско стопанство. Нещо повече, това се отнася не само за производителите и дистрибуторите, 
но и за земеделските стопани, за които рапицата е значима допълнителна култура. Обаче всяка 
предварителна оценка на броя на заетите, които зависят от отглеждането на рапично семе и 
производството на смесеното гориво, би била приблизителна. От размера на засетите с рапица 
площи, обема на производството (150 000 т рапично семе за FARME и 22 282 т FARME са 
произведени през 1999 г.) и броя на бензиностанциите, които продават смесено гориво (274), 
може да се направи оценка, че производството на рапично семе и производството и продажбите 
на смесено гориво осигуряват пряко или косвено заетост за около 2 000 до 5 000 души. Запазват 
се работни места в селските райони, което допринася за забавяне на миграцията към градовете. 

Ограничения и бариери 
Производството на биогориво е ограничено от размера на площите, които могат да 

бъдат използвани за отглеждане на рапица при спазване на земеделските процедури и 
разнообразието на селскостопанските култури. Смята се, че производството на FARME може да 
разчита на максимум 400 000 т рапично семе всяка година, което е около 3 пъти повече от сега. 

В момента капацитетът за производство на FARME в Чешката република е около 65 
000 т/год. Според Министерството на земеделието той ще бъде изцяло използван през 2000-
2001 г. По-нататъшното увеличение на производствения капацитет ще зависи от икономическите 
условия. Сегашните програми за субсидиране не предвиждат значителна помощ в това 
отношение. 
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Качеството на биогоривото не представлява проблем в момента, тъй като чешкият 
стандарт "CZN 656507" съответства напълно (с изключение на съдържанието на фосфор) на 
немския стандарт "DIN E 51606" и гарантира високо качество. С използването на смесеното 
гориво се преодоляват някои технически проблеми, свързани с чистия FARME, а известната 
сигурност, дължаща се на факта, че това е нов тип гориво, се компенсира от по-ниската цена. 

Заключения 
Използването на смесеното гориво като алтернативен тип гориво за двигателите с 

вътрешно горене несъмнено е една от мерките, които могат да допринесат за намаляване 
емисиите на парникови газове в Чешката република. Производствените мощности, 
възможностите за оказване на финансова помощ от държавния бюджет и количеството 
произведено рапично семе като основен материал определят сегашния обем на производство, 
който е 60 000 т FARME годишно. Това представлява намаление на емисиите в СО2-еквивалент в 
размер на приблизително 100 000 т. Като се вземат предвид средствата, необходими за 
програмата за подпомагане на производството на биогориво, разходите за намаляване на 
емисиите на СО2 са доста високи (между 6 000 и 12 000 CZK/т). Обаче намаляването на 
емисиите на парникови газове представлява само основната част от ползите от смесеното 
гориво. Другите ползи обхващат намаляване емисиите на серни оксиди, твърди замърсители и 
хидрокарбони. Нещо повече, трябва да бъдат отчетени и социалните ползи, като например 
фактът, че отглеждането на енергийни култури представлява една от основните програми за 
алтернативна заетост в чешкото земеделие, което в момента се намира в период на дълбока 
криза. 

Очевидно е, че използването на смесеното гориво е мярка, която води до 
намаляване емисиите на парникови газове. Обаче тя е далече по-маловажна от промените по 
използването на различни видове транспорт и темповете на растеж на броя на личните МПС. 

 
ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ВТОРОТО НАЦИОНАЛНО 
СЪОБЩЕНИЕ 
Въведение 
В този раздел разглеждаме три други "Условия за намаление на емисиите", които се 

обсъждат във Второто национално съобщение. Те са: 
• оптимизация на движението на МПС по някои главни пътища и модернизация на 

обходните пътища; 
• помощ за развитието на обществения транспорт в градовете; и 
• превръщане на външните разходи за транспорта във вътрешни. 
Извършен е подробен анализ на потенциала за въздействие на тези три условия 

върху емисиите на СО2 и са направени следните изводи: 
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Оптимизация и изграждане на пътища 
Изчислили сме измененията в потреблението на енергия и емисиите на СО2 за 

различните категории пътища и видове транспорт. Общият резултат от изчисленията е, че 
общото потребление на енергия от автомобилния транспорт ще спадне с 21 % до 2010 г. Всички 
категории пътища показват намаление на потреблението на енергия, с изключение на 
автомагистралите, потреблението на енергия при които следва да нарасне с 16 %. Освен това 
сме изчислили разликата в потреблението на енергия и емисиите на СО2 между сценарий на 
"бездействие" и сценарий на изграждане на пътища от държавата, като сме пренебрегнали 
всички други влияния върху обема на транспорта. Това сравнение показва разлика 9 % в полза 
на сценария "бездействие", ако се вземе под внимание цялата пътна мрежа. Ако се вземат под 
внимание само автомагистралите, разликата е 46 %. 

За минимизиране на повишаването на енергопотреблението и емисиите на СО2 е 
необходимо да не се увеличава общата дължина на международните, националните, 
регионалните, локалните и главните общински пътища. Единствената отстъпка, която може да 
бъде направена от гледна точка на опазването на климата, се отнася до обиколните пътища, 
които ще увеличат потока на движението на МПС, без да увеличават скоростта му над 90 км/ч и 
значително ще намалят дължината на пътните трасета. Това предполага, че първоначално 
съществуващите пътища, които са били заменени, ще бъдат затворени за основния поток на 
транзитния трафик и ще обслужват само местния трафик. Околовръстните шосета около 
големите градове трябва да бъдат изградени с възможно най-малък брой ленти и при условие, 
че бъдат предприети мерки за намаляване на транзитния трафик повътрешните ленти, за да се 
балансира увеличението на пропускателната способност на околовръстния път. Такива мерки са 
желателни и по външния ръб на пръстена. 

Подпомагане на развитието на обществения 
транспорт 
След 1990 г. моторизацията стана най-бързо развиващият се сектор в чешката 

икономика. С нарастването на броя на личните МПС общественият транспорт в страната започна 
да намалява. През последните пет години делът на обществения транспорт спадна, наред с 
намалението на броя на обществените транспортни средства. Общественият транспорт обхваща 
по-малка площ и инфраструктурата му все повече страда от липса на ремонт и поддръжка; ако 
не се вземат незабавни мерки за подобряване на състоянието, тенденциите вероятно ще се 
запазят и в близко бъдеще. 

Пътническият транспорт бе почти изцяло приватизиран по шосетата, въздуха и 
вътрешните водни пътища. Държавната фирма "Чешка железопътна компания" е в процес на 
преустройство, засега без успех. Извършена е частична приватизация на услугите по 
регионалните ж.п. линии. Инфраструктурата все още остава държавна собственост, но влаковете 
се управляват от частни фирми. От 1989 г. насам цените на билетите бяха увеличавани 
многократно, а важни отстъпки за ежедневни пътувания с влак и автобус бяха премахнати. Нещо 
повече, субсидиите от бюджета намаляват непрекъснато, особено за автобусния транспорт. През 
януари 2001 г. отпадна регулирането на тарифите (ж.п. транспортът беше последният вид 
транспорт, цените на който подлежаха на регулиране). 

Сравнихме екологичното въздействие на три сценария за развитие на чешката 
система за обществен транспорт, като 2010 и 2025 г. са приети за обозрими времеви граници и 
са обхванати всички важни групи емисии, както и потреблението на енергия. Резултатите от 
отделните сценарии показват ясно, че не е достатъчно само да се развива общественият 
транспорт. Без съпътстващо намаляване на използването на лични МПС, развитието на 
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обществения транспорт само по себе си води до увеличаване на потреблението на енергия и на 
емисиите на СО2. Обаче емисиите на човекокилометър са значително по-ниски при обществения 
транспорт в сравнение с различните форми на личен транспорт. 

Следователно, само ако бъдат взети мерки за намаляване обема на транспорт с 
лични МПС и ако част от пътникопотока му бъде прехвърлен към обществения транспорт, ще 
може да се постигне намаление на общото потребление на енергия и на емисиите на СО2. По-
нататъшното развитие на обществения транспорт е желателно както от социална, така и от 
екологична гледна точка. 

Превръщане на външните разходи във вътрешни 
Създаването на система за пълно покриване на външните разходи в транспорта в 

Чешката република зависи от бъдещето развитие в тази област в рамките на Европейския съюз. 
Бъдещето в политиката на ЕС за превръщане на външните разходи във вътрешни не е ясно. 
Въпреки че "Бялата книга за таксите за инфраструктурата" относно превръщането на 
външните разходи във вътрешни поставя някакви срокове, изпълнението на нейните изисквания 
и дати не е сигурно. Според Европейската комисия трябва да се извърши постепенна и поетапна 
хармонизация на принципите на облагане с такси на всички основни видове стопански транспорт. 
Нне се цели "санкциониране" на който и да е вид транспорт, тъй като Комисията е за максимална 
гъвкавост в ставките, които потребителят трябва да плаща в рамките на всеки транспорт в 
зависимост от експлоатационните обстоятелства. 

В Чешката република техническите пречки могат лесно да бъдат преодолени. Други 
пречки, обаче, ще бъдат трудни за превъзмогване, тъй като са свързани до голяма степен с 
технократичното мислене на политиците, както и поради силното лоби на автомобилната 
индустрия. Освен това съществува и необходимост от образоване на обществеността, тъй като 
хората прекалено често са склонни да мислят, че изграждането на пътища е най-доброто 
лекарство за транспортните проблеми. Хората гледат на автомобила като на символ на личен 
статус и изпитват страх от евентуални икономически последици (особено по отношение на 
евентуално увеличаване на безработицата в резултат на превръщането на външните разходи 
във вътрешни). И последната, но не най-маловажна трудност, е силното лобиране от страна на 
автомобилната индустрия. 

Превръщането на външните разходи във вътрешни със сигурност ще доведе до 
намаляване на емисиите от автомобилните превозни средства. По-високите цени на горивата ще 
стимулират потребителите да купуват по- ефективни от гледна точка на разхода на гориво, 
следователно и по-рентабилни МПС. В същото време за производителите ще бъдат осигурени 
условия за по-дългосрочно производство. Превръщането на външните разходи във вътрешни ще 
доведе и до използването на социално и екологично по-приемливи видове транспорт, тъй като те 
ще бъдат по-евтини от другите, а също и до намаление в търсенето на транспорт, тъй като 
хората вероятно ще намалят броя на пътуванията си чрез такива средства като съвместно 
ползване на един автомобил, многоцелеви пътувания (за покупки и доставки), дистанционно 
обслужване и т.н. Степента, в която това би могло да се реализира, ще зависи от равнището, до 
което ще стигнат цените на транспортните услуги и от други фактори, като например наличието 
на достъпни алтернативи. 

Европейската конференция на министрите на транспорта оценява финансовата 
загуба от емисиите на СО2 на около 1-2 % от брутния вътрешен продукт. В Чешката република на 
транспорта се падат 8.27 % от общите емисии на СО2, което за 1997 г. прави финансова загуба 
от 2.728 млрд. CZK. Тъй като количеството на емисиите на СО2 е правопропорционално на 
количеството изразходвано гориво, лесно може да се изчисли съответното ниво за налагане на 
въглероден данък. 
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Според разработения от Европейската федерация по транспорт и околна среда 
модел за превръщане на външните разходи във вътрешни, данъкът за горивата трябва да се 
увеличи два до четири пъти в рамките на 10 години за различните страни в зависимост от 
различията в равнището на техните емисии. Това не означава силно повишаване на цените на 
горивата, освен ако суровият петрол не поскъпне значително. Ако данъкът върху горивата се 
увеличи с приблизително 65 %, потреблението на горива ще намалее с около 33 % (ако приемем 
еластичност на цената –0.8). При еластичност на доходите 1.1 и повишение на годишния доход с 
2 %, потреблението на гориво ще спадне със 17 %. Тъй като дизеловото гориво понастоящем е 
обект на по-ниско данъчно облагане в сравнение с бензина, прилагането на този модел ще 
доведе до по-стръмно повишаване на цената на дизеловото гориво и следователно по-рязко 
понижение в търсенето на дизел в сравнение с бензина. 

Въпреки че не се знае точно какво въздействие оказва превръщането на външните 
разходи във вътрешни върху намаляването на емисиите на СО2 и други вредни вещества, няма 
съмнение, че това въздействие ще бъде положително. Невъзможно е да се даде количествен 
израз на мащаба на това въздействие, тъй като известните случаи на приложение са много 
малко. Все пак, може само да бъде препоръчано бързо пристъпване към превръщане на 
външните разходи на транспорта във вътрешни. По-нататъшните колебания означават 
повишаване на екологичния "дълг" на транспорта и по-нататъшно покачване на разходите, които 
ще трябва да се покриват в края на деня. 

Заключения 
Въпреки че в Чешката република понастоящем бързо нараства броят на моторните 

превозни средства и те променят съотношението между обществения и индивидуалния 
транспорт в полза на последния, тези тенденции работят против националните и местни усилия 
за намаляване въздействието на транспортния сектор върху климата. Ако трябва да бъде 
постигнато по-нататъшно намаление на емисиите на СО2 от транспорта, би било желателно да 
не се изпълнява изцяло националната Програма за изграждане на автомагистрали и пътища, а 
по-скоро да се инвестират средства за поддръжка на съществуващата инфраструктура и за 
внимателната й модернизация, за да не се стимулира допълнителна консумация на енергия. 

Намалението на броя на пътуванията с индивидуални МПС би спомогнало и за 
подобряване на обществения транспорт, така че той да може да отговаря на очакванията и 
нуждите на гражданите. Установихме, също така, че без намаляване на индивидуалните превози 
развитието на обществения транспорт няма да може да доведе до нетно намаление в 
потреблението на енергия и в емисиите на СО2. 

Пазарът, в който функционира транспортната система, е изкривен и неправилно 
отдава предпочитание на индивидуалните превози. Само когато бъдат възстановени 
равностойни пазарни отношения в транспортния сектор чрез пълно включване на външните 
разходи във вътрешните разходи, общественият транспорт ще може истински да се конкурира с 
индивидуалните превози. Дотогава той ще изглежда скъп в сравнение с индивидуалния 
транспорт. 

 
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
Оценката на ползите, изразяващи се в намаление на емисиите на СО2 вследствие 

мерките за транспортния сектор, включени във Второто национално съобщение на Чешката 
република по РКОНИК, води до следните главни констатации: 
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Биодизел и мерките в областта на комбинирания транспорт са примери за 
желателни политики и мерки с голям потенциал за намаление на емисиите на СО2. Помощите за 
производството на биодизел са сравнително успешна правителствена програма, докато за 
комбинирания транспорт правителствотото трябва да осигури по-сериозна подкрепа. Ако в 
близко бъдеще бъде отпусната по-голяма помощ за развитието на съоръжения и мрежи за 
комбиниран транспорт, то ефектът върху намаляването на емисиите на СО2 би бил много по-
значителен. 

Има едно условие във Второто национално съобщение, което, ако бъде изпълнено 
изцяло, би имало пагубен ефект върху намалението на емисиите на СО2. Включването на 
условието под заглавие "Оптимизация на движението по някои магистрални пътища и 
изграждане и модернизация на обходните пътища и достъпите към тях" като че ли е мярка в 
погрешна посока. Това условие води до увеличаване количеството на емисиите на СО2. Две са 
основните причини за увеличението. Първо, новата пътна инфраструктура обикновено води до 
нарастване на автомобилното движение, и второ, повишаването на скоростта на автомобилното 
движение по новите пътища с по-висока пропускателна способност води до по-високо 
потребление на енергия, а следователно и до повишаване на емисиите на СО2. Очакваният 
технически напредък по отношение ефективността на разхода на гориво от автомобилите може 
да компенсира само частично влиянието на посочените два фактора. Ето защо препоръчваме 
това условие да отпадне от Третото национално съобщение. 

Другите две условия – "Помощ за развитието на обществения транспорт" и 
"Превръщане на външните разходи във вътрешни" – биха могли успешно да допринесат за 
намаляване обема на емисиите на СО2. При тях възможностите за практическа реализация са 
много различни. Успехът на първото политическо намерение зависи в изключителна степен от 
изпълнението на второто. Втората мярка е в състояние да спре нарастването на най-големия 
източник на емисии на СО2 в транспортния сектор – автомобилния транспорт. Обаче поради 
непопулярността на тази тема за политиците, а и понеже преобладава мнението, че 
превръщането на външните разходи във вътрешни трябва да се извърши в контекста на 
паневропейските мерки, във въпросната област почти няма напредък. Ето защо, жизненоважно е 
предприемането на конкретни мерки за пълно включване на външните разходи във вътрешните в 
транспорта, и то възможно най-скоро. 
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УНГАРИЯ 
КРЕДИТНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ  
НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

Ференц Пачо 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Цел на проучването 
Целта на настоящото проучване е да се опишат три кредитни механизма за 

насърчаване повишаването на енергийната ефективност, които са въведени в Унгария от 90-те 
години – Кредитният фонд за енергоспестяване (КФЕ), Кредитната програма за енергоспестяване 
(КПЕ) и Схемата за съфинансиране на енергийната ефективност (ССЕЕ) – и да се направи 
оценка на техния принос за намаляване емисиите на парникови газове в Унгария през периода 
на преход след социалистическото управление. 

Тези програми се финансират отчасти от държавния бюджет и отчасти от 
чуждестранни дарители. Те обхващат широк спектър сектори, включително стопански 
организации, обществени услуги (собственост на местните органи на властта или граждански 
сдружения) и селищни сдружения. Въпреки че участниците като че ли са мотивирани главно от 
икономическите ползи, които са следствие на икономиите на енергия, тези програми постигнаха 
значителни намаления на емисиите на парникови газове и предлагат опит, който може да бъде 
приложен и в други страни с икономика в преход. 

Тенденции в консумацията на енергия и емисиите 
на парникови газове в Унгария 
Ефективността на потреблението на енергия в Унгария е доста под нормите за 

Западна Европа, но е в благоприятно положение при сравняване със съседните страни от 
Централна и Източна Европа (вж. Фиг. 1). Това отчасти се дължи на факта, че недостигът на 
собствени енергийни ресурси в страната беше причината за по-голямото внимание, което се 
обръщаше на енергоспестяването дори по време на социалистическото управление. 

Както и другаде в Централна и Източна Европа, потреблението на енергия и 
емисиите на парникови газове спаднаха значително от края на 80-те години насам. 
Първоначално тези намаления се дължаха до голяма степен на бързия упадък в стопанското 
производство. От средата на 90-те години, обаче, производството започна да показва 
повишение, като към 1999 г. достигна равнището от преди началото на прехода. В същото време 
потреблението на енергия и емисиите на парникови газове се стабилизираха или показваха лек 
спад. През 1999 г.1 емисиите на въглероден диоксид се задържаха на 60 703 т/год., което показва 
намаление с близо 20 % в сравнение с периода 1987-1989 г. (вж. фиг. 2 и фиг. 3). 

 
 

                                                           
1 Предварителни данни, предоставени от Министерството по опазване на околната среда. 
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Фиг. 1 Потребление на енергия в избрани страни през 1997 г. 

 
В проценти (Унгария = 100) 

Източник: Статистически данни за околната среда в Унгария, 1997, 1998 и 1999 г. и данни, 
предоставени от Енергийния център  

Фигури 2 и 3 показват, че Унгария е постигнала значителен напредък в понижаването 
на енергоемкостта. Намалението на емисиите на въглероден диоксид в страната все още се 
дължи предимно на извършената промяна в горивната база – преминаване от въглища към 
природен газ – и (в по-малка степен) на увеличеното използване на възобновяеми енергийни 
ресурси. Основната движеща сила за тези промени е преструктурирането с цел преминаване към 
пазарна икономика изобщо, и в енергийния сектор в частност. Докато тези промени – като 
приватизация, затваряне на губещи предприятия от тежката промишленост и либерализация на 
цените на енергията – бяха мотивирани по-скоро от икономически, отколкото от екологични цели, 
през последните години във все по-голяма степен се официално признаване на необходимостта 
от допълнителни мерки, конкретно насочени към енергийната ефективност, ползите за околната 
среда и смекчаване изменението на климата. 

Национални енергийни политики 
В началото на 90-е години правителството се оттегли от финансирането на програмите 

за енергоспестяване, като съсредоточи цялото си внимание върху реформата на икономиката 
чрез приватизация и либерализация на цените. Тези политики дадоха своето отражение върху 
унгарския енергиен сектор - както пряко, така и косвено - като предоставиха на икономическите 
субекти стимули за повишаване на енергийната ефективност и като настояваха за приватизация 
на голяма част от енергоснабдяването и енергоразпределението. До края на 1999 г. бяха 
приватизирани крупни части от енергийния сектор. Като част от този процес, цените на енергията 
бяха повишени значително (въпреки че правителството си запази силна роля в ценовото 
регулиране), за да се създадат условия на рентабилност – тенденция, която направи 
реализирането на програми за енергоспестяване привлекателно за големите потребители. По-
нататъшната либерализация се очаква да издигне Унгария до равнището на изискванията за 
присъединяване към ЕС. 
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Фиг. 2 Потребление на енергия и емисии на СО2  
през периода 1989-2000 г. 

 
Източник: Статистически данни за околната среда в Унгария, 1997, 1998 и 1999 г. и данни, 

предоставени от Енергийния център  

 
Фиг. 3 Емисии и намаление на емисиите на СО2  в Унгария  

през периода 1990-2000 г. (базисно ниво 1987-1989 г.) 

 
Източник: Статистически данни за околната среда в Унгария, 1997, 1998 и 1999 г. и данни, 

предоставени от Енергийния център  

 
Въпреки че упоменатите промени имат сериозен ефект върху потреблението на енергия 

от средата на 90-те години насам, правителството си даде сметка, че преходът към пазарна 
икономика сам по себе си не е достатъчен да гарантира стабилен енергиен режим и че пазарните 
механизми трябва да бъдат допълнени с държавна намеса, ако наистина трябва да се изпълнят 
целите по енергоспестяването. Следва да добавим, че приетата през 1992 г. Рамкова конвенция 
на ОН по изменението на климата (РКОНИК) накара политиците да включат в националната 
икономическа и енергийна политика необходимостта от намаляване емисиите на парникови 
газове 

Унгария не е ратифицирала Протокола от Киото, но се съгласи да направи това на среща 
на министрите на околната среда на Вишеградската група страни (т.е. Чешката република, 
Унгария, Полша и Словакия), състояла се в Бойнице, Словакия, през май 2001 г., преди срещата 
на високо равнище "Рио + 10" през 2002 г. Унгария разработва мерки, с помощта на които да 
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постигне емисионните цели поставени от Протокола – цел, заложена в 10-годишната политика за 
подобряване на енергийната ефективност, приета през 2001 г. 

Основната законова рамка, регулираща енергийната политика, се базира на резолюция 
на Парламента, внесена от Министерството на индустрията и търговията и приета от 
Парламента през 1993 г. Тя съдържа следните стратегически цели: 

• диверсификация на енергоснабдяването и намаляване на зависимостта от внос на 
енергия от държавите от бившия Съветски съюз; 

• опазване на околната среда чрез намаляване на замърсяването от горивните 
процеси; 

• повишаване на енергийната ефективност чрез модернизация на структурите за 
енергоснабдяване и чрез потребителски програми за управление на енергийните 
нужди; 

• по-добро приемане на новите енергийни мощности от населението чрез по-добро 
информиране на широката общественост; и 

• привличане на чуждестранни инвестиции в капиталоемките енергийни проекти. 
Разгледаните в разделите по-долу кредитни линии за енергоспестяване са важни 

механизми за постигането на тези национални цели и международни задължения. Въпреки 
ограниченото им въздействие в сравнение с посочените по-горе макроикономически промени, 
тези програми имат особена стойност поради това, че достигат до такива сектори на 
икономиката, като например общините, които иначе не биха разполагали с необходимите 
средства за инвестиции в енергоспестяване. 

Институции, управляващи унгарската енергийна 
политика 
Министерството на икономиката отговаря за осъществяването на енергийна политика, 

енергийна стратегия, мерки за енергийна ефективност, външна търговия, енергийно регулиране 
(включително определяне на цени и данъци), опазване на околната среда при производството на 
енергия, и използване на възобновяеми енергийни ресурси. 

Министерството на икономиката отговаря съвместно с Министерството на финансите за 
политиката по енергийните данъци.2 Министерството по опазване на околната среда отговаря 
съвместно с Министерството на икономиката за опазването на околната среда при 
потреблението на енергия, докато Министерството на транспорта, телекомуникациите и 
управлението на водите носи основна отговорност за политиките на енергопреноса, включително 
въздействието му върху околната среда. Всички тези министерства, както и допълнителни 
ведомства, участват в изпълнението и взимането на отговорни решения по отношение на 
програмите за енергоспестяване. 

Унгарската агенция за енергийна информация (УАЕИ) бе основана през 1996 г. от 
Министерството на индустрията и търговията, след реорганизацията на Държавния инспекторат 
по енергетика и енергийна безопасност. Освен че играе важна роля в програмите за 
енергоспестяване в Унгария, агенцията събира и обработва данни за енергоснабдяването и 
енергопотреблението и представя редовно на Министерството на икономиката и 
Международната агенция по енергетика (МАЕ) статистически анализи за енергопотреблението. 

                                                           
2 В крайна сметка цените на енергията и данъците се регулират от Парламента и се одобряват в рамките на 
държавния бюджет. 
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УАЕИ отговаря и за извършването на проучвания, свързани с енергетиката и икономиката. Нещо 
повече, УАЕИ ръководеше проектните оферти както на Кредитния фонд за енергоспестяване, 
така и на Кредитната програма за енергоспестяване. 

Унгарско-европейският енергиен център ("Енергиен център") бе създаден през 1992 г. 
като част от съвместна инициатива на унгарското правителство и Европейския съюз – за 
насърчаване на енергоспестяването и енергийната ефективност в Унгария и за укрепване на 
сътрудничеството между Унгария и ЕС по енергийните въпроси. Енергийният център ръководеше 
няколко програми за енергоспестяване – в т. ч. и Схемата за съфинансиране на енергийната 
ефективност и пилотни проекти за възобновяеми енергийни източници – и координираше малка 
програма за обучение, свързана с възобновяемите енергийни източници. На 7 април 2000 г. 
унгарското правителство обедини УАЕИ и Енергийния център и създаде нов Енергиен център – 
Обществена компания за енергийна ефективност, опазване на околната среда и енергийна 
информация. Това правителствено решение възложи на новия Енергиен център отговорността 
за управлението на Кредитния фонд за енергоспестяване, Кредитната програма за 
енергоспестяване и Схемата за съфинансиране на енергийната ефективност. 

 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

Представените в настоящия доклад материали и анализи се базират на описания на 
проекти и данни, предоставени от програмите за кредитиране. Ние оценяваме тези програми (и 
техните компоненти) чрез следните количествени критерии: 

• стойност на предоставения кредит за изпълнение на проекти за енергоспестяване (в 
унгарски форинти, HUF); 

• разходи общо за изпълнението на проекта (в HUF); 
• срок на финансово ("комплексно") откупуване –  общите финансови разходи за 

проекта / финансова стойност на годишните икономии (измерено в години); 
• годишни икономии на енергия (в тераджаули); 
• дял на кредита в общите инвестиции на проекта; 
• икономическа ефективност на енергоспестяването – годишни икономии на енергия / 

стойност на отпуснатия кредит (в тераджаули на 1 млн. HUF); 
• обща икономическа ефективност на енергоспестяването – годишни икономии на 

енергия / обща стойност за проекта (в тераджаули на 1 млн. HUF); 
• намаление на емисиите в СО2-еквивалент (в килотонове на година);  
• ефективност на намалението на емисиите на ПГ – намаление в СО2-екв. / обща 

стойност на проекта (в килотонове на 1 млн. HUF) 
Задачата при сравняване на стойността и икономическата ефективност на различните 

инструменти за енергоспестяване се усложнява от бързата (макар и с тенденция към 
намаляване) инфлация в Унгария в разглеждания период. Измерено в унгарски форинти, 
завършените по-рано проекти изглеждат икономически по-ефективни от завършените по-късно 
през периода, тъй като покупателната стойност на форинта спадна значително в течение на 
десетилетието. Ако използваме публикуваните данни за инфлацията и цифрите за годината, в 
която са извършени разходите, можем да изчислим стойността на направените разходи през 
дадена година спрямо курса на HUF през 2000 г. Приложихме такова изчисление за показателите 
"Разходи общо" и "Икономическа ефективност" за всяка програма. Не сме направили това, обаче, 
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за разходите за всеки вид проекти – поради липса на данни за това през коя година са 
извършени разходите. Следователно, не е възможно да се сравнят по икономическа 
ефективност отделните проекти в рамките на една програма с проектите от друга програма. 
Нещо повече, сравнението на икономическата ефективност на отделните видове проекти в 
рамките на една програма би било валидно само ако приемем, че разходите по отделните 
проекти са били повече или по-малко равномерно разпределени през целия "жизнен цикъл" на 
програмата. Това може евентуално да бъде вярно за програми, обхващащи многобройни 
проекти, но едва ли ще бъде вярно за програми с малък брой проекти. 

Въпреки че консолидирани данни по тези критерии са налице за всичките три програми, 
няма данни за някои специфични компоненти на проектите по Схемата за съфинансиране на 
енергийната ефективност. Затова ние ще анализираме относителните резултати за 
специфичните компоненти само по КФЕ и КПЕ, преди да пристъпим към сравняване на 
консолидираните резултати за трите програми. 

 
КРЕДИТЕН ФОНД ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ 

Общ преглед 
В началото на 1991 г. правителството на Германската федерална република предостави 

на унгарското правителство въглища на стойност около 50 млн. DEM като помощ за 
преодоляване на недостига на енергия, който Унгария преживяваше по онова време. След като 
въглищата бяха продадени на вътрешния пазар, германското правителство създаде, съвместно с 
унгарското правителство, Кредитен фонд за енергоспестяване – програма, която да използва 
приходите, получени от продажбата на въглищата, за насърчаване икономиите на енергия. 
Унгарското правителство е отпуснало на фонда около 60 % от този приход (30 млн. DEM). 

Фондът започна да функционира на 1 август 1991 г. От 1991 до 1995 г. той се 
управляваше от унгарското Министерство на търговията и индустрията. От 1996 г. Унгарската 
фондация за развитие на предприемачеството упражняваше надзор върху фонда, но на практика 
проектът се ръководеше от Унгарската агенция за енергийна информация. От 2001 г. 
Енергийният център пое контрола върху организацията на фонда. 

Техническият мениджмънт и обработката на молбите за отпускане на кредит и проектите 
се извършваше от Унгарската агенция за енергийна информация, а Енергийният център пое тази 
дейност през 2001 г. До 2000 г. жури, съставено от представители на Министерството на 
икономиката, взимаше решенията по техническите и икономическите параметри и по общата 
целесъобразност на проекта. След 2001 г. тази роля бе поета от междуведомствена комисия по 
енергоспестяване. 

Финансовото управление на фонда е поверено, чрез договор, на банка ABN AMRO, като 
тя извършва проучванията по общия финансов риск на заема. На практика, представители на 
банката могат да налагат вето на молба за отпускане на кредит, която не одобряват. 
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Условия и квалификационни изисквания 
Фондът отпуска кредити при преференциални условия на юридически лица, граждани и 

стопански субекти по предложения, насочени към: 
• намаляване на специфичното енергопотребление за производство, пренос и крайно 

потребление на енергията; 
• използване и разпространяване на съвременни, енергоспестяващи технологии; 
• оползотворяване на отпадна топлина и вторични продукти и отпадъци с цел 

повишаване на енергийната ефективност; 
• регулиране и измерване потреблението на топлинна енергия и топла вода за битови 

нужди в районно топлофицираните жилища; 
• постигане на по-умерена консумация на енергия чрез разделно обслужване на 

потребителите от промишлеността, жилищния и комуналния сектор; и 
• модернизация на системите за външно, вътрешно и обществено осветление. 
Кредитите се отпускат за срок от максимум 6 години при максимум две години "гратисен 

период" и лихва под пазарната стойност (през 2000 г. тя беше 9 % – при пазарен лихвен процент 
около 16 % и инфлация почти 9.8 %).3 

Прилагат се следните финансови и количествени условия: 
• един проект може да получи кредит в размер на максимум 80 млн. HUF; 
• кредитът не може да превишава 80 % от общата сума на разходите за инвестиции; 
• периодът на усвояване на инвестицията трябва да бъде по-малко от 2 години; 
• финансовата норма на възвръщаемост трябва да бъде минимум 0.8 пъти текущия 

основен лихвен процент на централната банка; 
• инвестицията трябва да доведе до икономии на енергия в размер на минимум 100 

гигаджаула/год. на 1 млн. HUF инвестиции. 
При оценка на приложенията се отдава също предпочитание на проекти, реализирани в 

малки и средни предприятия, на проекти, използващи местно произведено оборудване, и на 
проекти, при които кандидатът поема голям дял от разходите. 

Финансова история на кредитния фонд 
От Германската въглищна помощ (ГВП) бяха получени общо 1.1256 млрд. HUF за 

използване чрез Кредитния фонд за енергоспестяване. Приходът от лихви от депозита на КФЕ 
беше 1.0386 млрд. HUF, с което общата сума по фонда се увеличи на около 2.1642 млрд. HUF. 
Кредити за енергоспестяване в размер на 9.8074 HUF бяха отпускани от фонда на кандидати в 
продължение на повече от 10 години, а средствата от Германската въглищна помощ 
осъществиха обращение четири и половина пъти като положителен резултат от икономиите на 
енергия (вж. Табл. 1). 

                                                           
3 Лихвеният процент по тези заеми при тези условия е половината от основния лихвен процент на централната 
банка: към лихвата се прибавят 3 % за покриване на разходите на банката и 0.5 % за технически надзор и контрол 
върху разходите. Тъй като основният лихвен процент миналата година беше 11 %, лихвеният процент по този заем 
беше общо 9 % (5.5+3+0.5). (Лихвеният процент по даден заем е променлив. Така например, ако основният лихвен 
процент на централната банка спадне, ще спаднат и таксите по изплащането на заема). 
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Фондът има само 0.2 % оперативни разходи в сравнение с отпуснатите кредити. Фондът, 
обаче, понесе и загуби в реална стойност поради това, че лихвеният му процент беше по-нисък 
от инфлацията. 

Номиналната стойност на фонда нарастваше чрез лихвения процент (т.е. половината от 
текущия основен лихвен процент на централната банка) след взимането на заема. В края на 
2000 г. дължимите суми по заеми, отпуснати от КФЕ, възлизаха на 3.4373 млрд. HUF, а 
наличният депозит беше 34.9 млн. HUF, което прави общо 3.4722 млрд. HUF. Тази сума 
представлява номиналната стойност на КФЕ в края на 2000 г. Ако първоначалният фонд, 
произхождащ от германската въглищна помощ (1.1256 млрд. HUF), бъде умножен по 
инфлационния процент (3.96 %), ще се получи сума в размер на 4.4562 млрд. HUF в края на 2000 
г. Разликата между фактическия размер и изчисления размер (която би запазила реалната 
стойност на фонда) е 984 млн. HUF или 22 %. Тази загуба в реалната стойност се дължи на 
факта, че дебитната лихва на фонда беше преференциална и бе под нивото на инфлация. 
Таблица 1 Финансова история на Кредитния фонд за енергоспестяване (в млн. HUF) 
 Средства 

от ГВП 
Лихви по 
депозита 
на КФЕ 

Връщане 
на кредити 
с лихвата 

Приходи 
общо на 
КФЕ 

Отпуснати 
кредити 

Опера-
тивни 
разходи 

Разходи 
общо на 
КФЕ  

1991 859.2 109.1 0.7 969.0 56.6 4.2 60.8 
1992 263.1 238.1 81.2 582.4 358.8 12.3 371.1 
1993 2.9 212.7 208.0 423.6 689.1 13.0 702.1 
1994 0.4 188.9 554.8 744.1 1 331.8 18.0 1 349.8 
1995 0.0 53.7 661.2 714.9 808.0 16.1 824.1 
1996 0.0 34.8 1 198.3 1 233.1 1 245.7 23.3 1 269.0 
1997 0.0 58.3 1 327.4 1 385.7 878.4 17.8 896.2 
1998 0.0 85.8 1 272.0 1 357.8 1 573.9 31.4 1 605.3 
1999 0.0 45.5 1 196.7 1 242.2 1 439.7 27.7 1 467.4 
2000 0.0 11.7 1 375.7 1 387.4 1 425.4 34.1 1 067.5 
Общо 1 125.6 1 038.6 7 876.0 10 040.2 9 807.4 197.9 10 005.3 

Източник: Данни, предоставени от Енергийния център (2000 г.) 

Оценка на резулататите 
Индустрията, сферата на услугите и органите на местната власт получиха до 86 % от 

заемите, отпуснати от КФЕ (по данни на Енергийния център, 2000 г.). Ефективността на 
кредитите за енергоспестяване в търговията, промишлеността и селското стопанство беше над 
средната, докато проектите, реализирани в обществените сектори, включително транспорт, 
управление на водите, образование, здравеопазване, спорт и правителствени проекти, бяха най-
нискоефективни. 

Резултатите от програмата по конкретни видове финансирани проекти са дадени в 
Таблица 2. 

Както показват тези данни, модернизацията на съоръженията за преобразуване на 
енергията, разпределителните магистрали и отоплителните системи, прилагането на 
енергоспестяващи технологии и модернизацията на осветителните системи, взети заедно, са 
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получили около 75 % от общата сума на отпуснатите кредити. Обаче, ефективността на заемите 
за тези проекти беше под средната (0.357 TJ/год. на 1 млн. HUF инвестиции). Други сфери, в 
които бяха реализирани проекти, като развитието на системи за комбинирано производство на 
електрическа и топлинна енергия, оползотворяване на странични продукти от индустрията, 
селското и горското стопанство за производство на енергия, модернизацията на производството 
на енергоспестяващи машини и съоръжения, са получили само 17 % от отпуснатите от КФЕ 
кредити, въпреки че икономическата ефективност при тях е над средната (0.763 TJ /год. на 1 млн. 
HUF инвестиции). Обаче възможността за осъществяване на такива проекти в по-голям мащаб е 
ограничена, отчасти поради факта, че енергоспестяващите методи, като например развитието на 
системи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия или използването на 
странични продукти за производство на енергия, не са удобни алтернативи на по-традиционните 
методи. 

 
КРЕДИТНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ4 

Общ преглед 
За разлика от КФЕ, Кредитната програма за енергоспестяване (КПЕ) бе инициирана от 

самото унгарско правителство след приемането през 1995 г. на Национална програма за 
енергоспестяване и енергийна ефективност. Тази програма доведе до развитието на КПЕ, която 
стартира през 1997 г. и отпуска преференциални заеми за изпълнение на енергоспестяващи 
мерки в обекти публична държавна собственост в общините (училища, болници, социални и 
здравни заведения и т.н.). 

През 2000 г. унгарската програма за кредитиране на енергоспестяването бе разширена и 
бе създадена Програма за енергоспестяване (ПЕ). Актуализираната рамка на ПЕ включваше 
стратегия за модернизация на районното топлоснабдяване в страната чрез въвеждане на нова 
кредитна програма, която използва условия, подобни на прилаганите от КПЕ. 

 

                                                           
4 В този раздел използваме минало време, тъй като Кредитната програма за енергоспестяване бе приключена през 
2001 г. Последният срок за представяне на проекти беше 31 януари 2001 г. Програмата продължава да 
функционира, но вече не като кредитна програма, а като програма за пряко субсидиране на инвестиции в сферата на 
енергоспестяването със същите цели и при същите критерии. 
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Таблица 2 Ефективност на инвестициите, финансирани от КФЕ, по видове проекти (проектите са подредени според икономическата 
им ефективност) 
Описание на проекта Брой на 

проек-
тите 

Разходи 
общо 
(млн. HUF) 

Отпуснат 
кредит  
(млн. HUF) 

Икономии на  
енергия 
(ТJ/год.) 

Ефективност 
на кредита 
(ТJ/млн. 
НUF) 

Икономическа 
ефективност на 
инвестицията 
общо  
(ТJ/млн. HUF)  
(HUF по курса за 
2000 г.) 

Модернизация на производството на енергоспестяващи машини и 
съоръжения 

4 24 18 170.6 9.48 7.11 

Оползотворяване на отработена топлина 14 402 303 500.4 1.65 1.25 

Използване на странични продукти от индустрията, селското и 
горското стопанство за производство на енергия 

33 1 349 858 1 428.5 1.66 1.06 

Намаляване на топлинните загуби чрез подобряване на изолацията 1 3 3 1.8 0.71 0.60 

Регулиране и автоматизация на процесите и съоръженията за 
производство на енергия 

4 126 104 66.6 0.64 0.53 

Оптимизация на потреблението на енергия чрез измерване, 
обработка на данни и регулиране на процесите 

3 123 81 62.8 0.85 0.51 

Насърчаване на енергоспестяването в системите за разпределение 
на топлинната енергия 

10 162 130 82.2 0.63 0.51 

Прилагане на енергоспестяващи технологии и производствени 
системи 

38 1 611 1 044 736.5 0.71 0.46 

Развитие на системи за комбинирано производство на 
електроенергия и топлинна енергия  

16 1 758 778 791.4 1.02 0.45 

Модернизация на съоръженията за преобразуване на енергията, 
магистралните тръбопроводи и отоплителните системи 

222 5 988 4 353 2 177.5 0.50 0.36 

Модернизация на осветителни системи 133 2 667 1 909 744.8 0.39 0.28 

Развитие на комплексно енергоспестяване в енергоснабдяването 4 158 124 36.0 0.29 0.33 

ОБЩО 482 14 373 9 705 6 799.1 0.70 0.473 [0.25] 

Източник: Данни, предоставени от Енергийния център (2000 г.) 
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Правителството не отпусна кредитен фонд за програмата. Вместо това заемите се 
отпускаха от търговската банка, която беше готова да предложи най-ниска лихва по кредитите за 
проекти за енергоспестяване. "Райфайзенбанк", а след това и Националната спестовна банка, 
последвани от банка "ABN-AMRO" и отново Националната спестовна банка спечелиха търга за 
отпускане на кредити. Правителството субсидира лихвения процент, по който се предлагаха 
кредитите, като разходите се покриваха от специален правителствен фонд за икономическо 
развитие, управляван от Министерството на икономиката. Кредитният ресурс на кредитите от 
КПЕ достигна около 800 млн. HUF през 1997 г., докато през 1998 и 1999 г. имаше кредитен 
ресурс от 1.1 млрд. HUF. През 2000 г. имаше кредитен ресурс от 1 млрд. HUF от КПЕ и 900 млн. 
HUF от ПЕ за проекти за енергоспестяване, насочени преди всичко към системите за районно 
топлоснабдяване, общинска собственост. 

Докато техническите аспекти на Програмата за енергоспестяване в сферата на 
районното топлоснабдяване се ръководеха от Унгарското енергийно ведомство, оценката на 
предложенията за проекти се извършваше съвместно от Унгарската агенция за енергийна 
информация и избраната банка. Окончателното решение по представените от кандидатите 
предложения за проекти и оферти се взимаше от междуведомствена комисия, създадена от 
Министерството на икономиката. 

През 2001 г. двете кредитни програми бяха включени в държавната Програма за 
енергоспестяване, предлагаща преки инвестиции вместо кредити за проекти, със същите цели и 
отговарящи на същите критерии. Предполага се, че новата уредба ще се окаже по-евтина в 
сравнение с разходите за административно обслужване на две отделни програми за кредитиране 
на мерки за енергоспестяване. 

Условия и квалификационни изисквания 
Право да кандидатстват за заеми по тази програма имаха: 
• местни органи на властта, които притежават достатъчно активи, които могат да 

послужат като залог; 
• корпорации и обществени фирми, които са общинска собственост; и 
• корпорации, които предприемат проекти за енергоспестяване по заявка на дадена 

община или на обекти общинска собственост; 
Критериите за получаване на кредит бяха, както следва: 
• Нормата на възвръщаемост трябва да бъде най-малко 0.7 пъти тази на текущия 

основен лихвен процент на централната банка; 
• Икономиите на енергия трябва да представляват най-малко половината от общите 

икономии на разходи, постигани от проекта; 
• Изискваха се конкретни, макар и минимални, икономии на енергия спрямо 

първичното потребление, следователно проекти, предвиждащи чисто и просто 
промяна в горивната база (без мерки за повишаване на енергийната ефективност) 
не се приемаха. Размерът на тези икономии не бе официално определен, но 100 
гигадажаула/год. за 1 млн. HUF инвестиции се приемаше за разумна цифра. 

• Изпълнението на проектите трябваше да бъде завършено в рамките на по-малко от 
12 месеца. 

 
Видовете проекти, които имаха право на кредит по КПЕ бяха проекти, насочени към: 
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• намаляване на специфичната енергоемкост и на загуби от преобразуването на 
енергията и крайното потребление на енергията чрез модернизация на 
съоръженията за производство на топлинна енергия и въвеждането на прибори за 
регулиране и контрол; 

• прилагане на съоръжения за енергоспестяване при употребата на топлинна енергия 
и топла вода за битови нужди; 

• намаляване на топлинните загуби от външните врати и прозорци; 
• намаляване на топлинните загуби чрез термоизолация; 
• модернизация на системите за вътрешно и външно осветление; 
• прилагане на системи за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия; 
• използване на вградени термопомпи за пестене на енергия; 
• използване на възобновяеми енергийни източници, отработена топлина, странични 

продукти и отпадъци. 
При отпускането на кредит се отдаваше предпочитание на следните фактори, подредени 

по намаляваща значимост: 
• значително и ефективно намаление на потреблението на енергия; 
• бързо изплащане на кредита; 
• голям размер на реализираните икономии на енергия спрямо сумата на отпуснатия 

кредит; 
• инвестицията в енергоспестяването да е придружена със създаване на нови 

работни места. 
Условията, при които се отпускаха кредитите от КПЕ, се коригираха ежегодно. През 2000 

г. един проект можеше да получи максимум 30 млн. HUF кредит (50 млн. HUF по програмата за 
районното топлоснабдяване), като общата сума на кредита не можеше да превишава 75 % от 
общата сума на разходите по проекта. Кредитът се отпускаше за максимум 5 години при 
максимум 2 години гратисен период. Лихвата в момента е около половината от основния лихвен 
процент на централната банка. Годишните разходи за осигуряването на тези преференциални 
условия се оценяват на около 45-80 млн. HUF. Кандидатите могат да получат нормален 
търговски кредит за останалите 25 % от разходите на проекта при нормална лихва. 

Оценка на резултатите 
Разходите, резултатите и икономическата ефективност на проектите, получили 

финансиране по двете кредитни програми, са изложени подробно в Таблица 3. 
 
 
 
 



Добри практики на политика и мерки за смекчаване  
на изменението на климата.  

Унгария 43

Таблица 3 Резултати от проектите, финансирани от КФЕ и кредитната програма 
за районно топлоснабдяване на Програмата за енергоспестяване, 1997-1999 г. (2000) 
Описание на проекта Брой 

на 
проект
ите 

Разходи 
общо 
(млн. HUF) 

Отпуснат 
кредит  
(млн. HUF) 

Икономии 
на  
енергия 
(TJ/год.) 

Ефективно
ст на 
кредита 
(TJ/млн. 
HUF) 

Икономи-ческа 
ефектив-ност на 
инвести-цията 
общо  
TJ/млн. HUF)  
(HUF по курса за 
2000 г.) 

Оползотворяване на 
отработена топлина 

3 103 58 40.5 0.70 0.39 

Създаване на системи за 
комбинирано 
производство на 
електроенергия и 
топлинна енергия 

1 97 30 32.5 1.08 0.34 

Намаляване на 
топлинните загуби чрез 
термоизолация 

14 112 101 32.0 0.32 0.29 

Използване на 
възобновяеми енергийни 
източници, отпадъци и 
странични изделия от 
индустрията, селското и 
горското стопанство  

6 132 115 35.6 0.31 0.27 

Модернизация и 
оптимизация на 
съоръженията за 
преобразуване на 
енергията, 
разпределителните 
мрежи и отоплителните 
системи 

197 2 737 2 194 549.2 0.25 0.20 

Модернизация на 
осветителни системи 

15 190 165 33.9 0.21 0.18 

Въвеждане на 
енергоспестяващи 
технологии и 
производствени системи 

3 30 27 3.0 0.11 0.10 

Общини, 1997-1999 г. 239 3 401 2 690 726.7 0.27 0.21 

Общини, 2000 г. 83 1 234 804 198.1 0.25 0.16 

Общини, 1997-2000 г. 322 4 635 3 494 924.8 0.26 0.19 

Програма за районно 
топлоснабдяване общо 

10 1 046 696 224.0 0.32 0.21 

Средства, общо, 
отпуснати от КФЕ и 
Програмата за районно 
топлоснабдяване на ПЕ 

332 5 681 4 190 1 148.8 0.27 

(0.25) 

0.20 

(0.184) 

Източник: Данни, предоставени от Енергийния център (2000 г.) 

Модернизацията и оптимизацията на енергопреобразуващите съоръжения, 
разпределителните мрежи и отоплителните системи преобладаваха в дейностите на Кредитната 
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програма за енергоспестяване (197 от 332). Този тип проекти са изпълнявани в миналото и са 
много целесъобразни. Що се отнася до икономическата ефективност, обаче, сравнително 
малкото на брой проекти, реализирани в сферите комбинирано производство на електрическа и 
топлинна енергия, термоизолация, използване на възобновяеми енергийни ресурси, странични 
продукти и отпадъчна топлина, показаха по-добри резултати. 

 
СХЕМА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ 

Общ преглед 
Схемата за съфинансиране на енергийната ефективност (ССЕЕ) беше създадена в 

рамките на Програмата ФАР за Унгария. ССЕЕ започна да функционира в края на 1998 г. с 
безвъзмездна помощ от ФАР в размер на 5 млн. евро (1.250 млрд. HUF). Кредитната схема се 
управлява от Енергийния център в сътрудничество с две унгарски банки: Унгарската търговска и 
кредитна банка и "Райфайзенбанк". Средствата, набрани по този начин, първоначално 
представляваха 3.250 млрд. HUF. В допълнение, въпросните банки могат да насочват към 
схемата финансови средства, постъпващи от международни финансови институции, като 
например Европейската инвестиционна банка,  

Общото управление на ССЕЕ се упражнява от Надзорен съвет, съставен от 
представители от ЕС, Министерството на икономиката, Националната банка, търговските банки и 
други органи на властта. Той има правото да предлага промени в съответствие с целите на 
унгарската енергийна политика. Решенията по отпускането на заеми се взимат колективно от 
участващите банки и Енергийния център. Участващите банки определят дали кандидатът 
притежава необходимата кредитоспособност, докато Енергийният център отговаря за оценката 
на проекта и за координацията. Назначава се управител на фонда – той работи за Енергийния 
център и трябва да оказва помощ на банките да определят дали евентуалният проект изпълнява 
условията за кандидатстване, особено по отношение на техническите предимства. 
Окончателното решение по предложението за проект се взима с взаимното съгласие на банката 
и управителя на фонда от Енергийния център. 

Условия и квалификационни изисквания 
Субектите, които имат право да получат заем по тази схема, включват: 
• частни предприятия; 
• общини, публични компании и заведения, собственост на общините;  
• неправителствени организации, предлагащи обществени услуги. 
Кандидатите, които нямат право на кредит, включват: държавни предприятия; фирми, 

които не са регистрирани в Унгария; потребители от жилищния сектор, дружества за 
производство, доставка и разпределение на енергия. Разглеждат се само проекти, които ще 
бъдат реализирани на територията на Унгария. 

Предложенията за проекти, които имат право да кандидатстват за кредит, са насочени 
към: 

• модернизация или подмяна на оборудване за производство и пренос на 
електроенергия; 



Добри практики на политика и мерки за смекчаване  
на изменението на климата.  

Унгария 45

• прилагане на системи за комбинирано производство на електроенергия и топлинна 
енергия; 

• оползотворяване на отработена топлина или вторични продукти и отпадъци с цел 
повишаване на енергийната ефективност; 

• намаляване използването на енергопреносни мрежи чрез създаване на резервна 
мощност и уравновесяване на енергопотреблението и пр.; 

• намаляване потреблението на електроенергия чрез модернизация на осветлението 
и използване на високоефективни двигатели; 

• намаляване на енергоемкостта чрез прилагане на методи за регулиране; и 
• подобряване на термоизолацията. 
ССЕЕ обикновено изисква извършване на  енергийно обследване на обекта на проекта, 

за да се обоснове използването на заема и да се определи потенциалът за повишаване на 
енергийната ефективност. 

Обикновено се прилагат следните финансовите условия и срокове: 
• Кандидатите трябва да покриват 10 % от общите разходи от източници извън 

програмата ССЕЕ; 
• Проектът за икономия на енергия може да получи до 25 % от одобрените разходи 

като безлихвен заем от фондовете на ФАР; 
• Средствата от фондовете на ФАР не трябва да превишават 50 % от общите разходи 

за проекта; 
• Общата сума на средствата от ФАР трябва да бъде в размер на максимум 20 000 

евро (около 5 млн. HUF) и не може да превишава 400 000 евро (около 100 млн. 
HUF); 

• До 65 % от общите разходи на инвестицията могат да бъдат платени чрез банков 
кредит, макар че лимитите на финансирането от международните финансови 
институции са различни. Европейската инвестиционна банка, например, не може да 
отпуска кредити, които превишават 50 % от общата стойност на проекта. 

• Кредитът се отпуска за срок до 8 години, при максимум 3 години гратисен период. 
• Кредитът може да бъде отпуснат в HUF, USD, DEM или EUR.5 
• Компонентът извън дела на ФАР се отпуска при преференциален лихвен процент.6 
Благодарение на голямото търсене на заеми и разрешения продължителен срок на 

откупуване (до 8 години), резервът за заеми по линия на Програмата ФАР бе изчерпан. 

                                                           
5 Средствата по Програмата ФАР се разпределят в Евро, но се изплащат в HUF по валутния курс в момента на 
плащането. Кредитите, отпуснати в HUF, обаче, могат да бъдат връщани в същата валута. За кредити, отпуснати в 
чужда валута (т.е. в USD, DEM или ЕUR) валутата, в която ще се връщат отпуснатите суми ще зависи от 
споразумението между кандидата и банката (връщане на кредита в HUF или в чужда валута). 
6 Процентът зависи от основния лихвен процент на Централната банка и фактическия междубанков лихвен процент 
и включва допълнителна такса в размер на 0.5 %. За кредити, отпуснати в чужда валута (например в ЕUR, DEM или 
USD), върху преференциалния лихвен процент влияе Лондонския междубанков лихвен процент плюс 0.5 % 
допълнителна такса. Освен това, към лихвения процент се добавя резерв при по-продължителен срок на 
изпълнение на проекта, в размер на 2 % за първите 5 години и 2.5 % когато за връщането на кредита по проекта ще 
са необходими повече от 5 години. 
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Възобновяемостта на тези средства чрез непрекъснато изплащане на кредитите и отпускане на 
кредити за нови проекти, обаче, остава в сила. 

Оценка на резултатите 
40 % от успешно класиралите се кандидати са общини, докато останалите 

заемополучатели са предимно частни фирми. 
Проектите за модернизация на осветлението, предимно уличното осветление, 

представляват 40 % от общия брой на одобрените проекти. Обикновено проектите включват 
монтиране на натриеви и компактни флуоресцентни лампи вместо живачни лампи, а в няколко 
случая и крушки с нажежаема жичка. Проектите от този тип постигат икономия на електроенергия 
до над 50 %, като същевременно изпълняват, а често и превишават стандартите за минимално 
осветление. 

Малък брой проекти включват създаване или повишаване на мощността на системи за 
комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия, главно чрез инсталирането на 
газови турбини. При близо 15 % от случаите акцентът е поставен върху интензификация (чрез 
промяна или подмяна) на технологичните и производствените процеси, включително, например, 
подобряване на хладилното оборудване. Два проекта се базират върху повишена степен на 
оползотворяване на възобновяеми енергийни ресурси (използване на геотермална вода за 
районно топлоснабдяване и производство на електроенергия чрез използване на биогаз от 
преработката на отпадни води). Останалите 40 % от проектите включват най-вече промишлени 
инсталации за осигуряване на топлинна енергия за промишлени предприятия, като например по-
ефективни котли, децентрализирано производство на топлинна енергия и/или преминаване от 
пара към топла вода за намаляване на загубите в разпределителната мрежа, и работещо с 
природен газ лъчисто отопление. Всички тези примери включват и подобрени системи за 
управление и регулиране на топлинната енергия.  

Фактическите разходи за всички проекти, получили финансиране в рамките на ССЕЕ, 
възлизат на 37.6 млн. евро (9,4 млрд. HUF), при общо 23.6 млн. евро или 62 % осигурени чрез 
кредити от ССЕЕ, и 6.2 млн. евро или 16 % от общата сума, осигурени от безлихвения компонент 
по Програма ФАР. Високият дял на финансиране извън ССЕЕ показва, че безвъзмездната помощ 
от ФАР е довела до значителни инвестиции в енергоспестяването при сравнително ниски 
разходи за кредитополучателите. По същия модел, обаче, малкият дял на общите разходи, 
осигурен със средства от ФАР, означава, че инвестициите са били сравнително скъпи за 
кредитополучателите. 

Общите икономии на енергия са равни на общо 638 тераджаула/год. или около 70 % от 
икономиите, получени чрез проектите по ССЕЕ. Средният период на откупуване е 3.63 години. 
Тези проекти намаляват емисиите на СО2 с приблизително 110 килотона/год. (Енергиен център, 
2000 г.). 

 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ И ИЗВОДИ 

И трите програми определено превишиха минималните критерии за финансиране чрез 
кредит (например относно дела на кредита от други източници и изискванията за минимална 
икономическа ефективност 100 тераджаула на 1 млн. HUF инвестиции). Дадените по-горе цифри, 
обаче, разкриват съществени разлики в сравнителните резултати от прилагането на схемите. 
Икономическата екологична ефективност на трите схеми може да бъде определена според 
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датата на тяхното формулиране: т.е. КФЕ показва най-добри резултати, следван от КПЕ, а 
последна в този ред е ССЕЕ. 

Накрая можем да кажем, че КФЕ е бил ефективен при използване на относително ниско 
начално капиталовложение (от продажбата на Германската въглищна помощ) за създаване на 
инвестиционен фонд със значително положително въздействие върху енергийния сектор в 
Унгария. 

Трите схеми доведоха до годишна икономия на енергия 8 585.9 тераджаула енергия и 
907 килотона намаление на емисиите на СО2 за 2000 г. на обща стойност 42.8 млрд. HUF по 
курса на HUF за 2000 г. (приблизително 170 млн. USD). За съжаление, от наличните 
понастоящем данни и аналитични методи не може да се даде финансова оценка на измерените 
намаления на емисиите. Приведените стойности съответстват на 1.4 % от потреблението на 
енергия в Унгария за 1999 г. и на 1.5 % от емисиите на СО2 в страната. Може би най-
значителният факт е, че тези схеми представляват почти 6 % от постигнатото между 1992 и 1999 
г. намаление на емисиите в размер на 15 339 килотона СО2. Новата енергийна политика, 
въведена от правителството през 2001 г., визира още по-високи постижения – чрез отпускане на 
50 млрд. HUF за енергийната политика през следващите 10 години. В съчетание с вече 
действащата енергийна програма, се очаква тази инвестиция да помогне на Унгария да постигне 
5 000 килотона или 8 % намаление на емисиите на СО2 към 2010 г.7 

                                                           
7 Източник: 1107/1999 (Х.8) Резолюция на правителството по енергоспестяването и стратегията за повишаване на 
енергийната ефективност до 2010 г. 
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Таблица 4 Сравнение на консолидираните резултати от кредитните линии за 
енергоспестяване (цифрите, при които е използван курсът на HUF през 2000 г., са дадени в 
скоби*) 
 КФЕ КПЕ ССЕЕ 

Обща стойност на проектите (млн. HUF по реален курс)** 14 373 5 681 9 400 

Кредити, отпуснати по курса на HUF за 2000 г. (18 342) (4 609) (5 900) 

Общо разходи в HUF по курса за 2000 г. (27 154) (6 249) (9 400) 

Кредити, отпуснати в % от общите разходи за проекта 68 % 73 % 63 % 

Срок на откупуване (години) 2.65 4.5 3.63 

Годишна икономия на енергия (ТJ) 6 800 1 148 638 

Годишно намаление на емисиите на СО2 (кт) 720 77 110 

Обща икономическа ефективност (ТJ/млн. HUF) [3/1] 0.473 
(0.250) 

0.202 
(0.184) 

0.373 
(0.068) 

Икономическа ефективност на кредита от гледна точка на 
енергията (ТJ /млн. HUF 2000) 

(0.371) (0.249) (0.108) 

Обща икономическа ефективност на намалението на 
емисиите на СО2 (кт/млн. HUF) [4/1] 

0.050 
(0.027) 

0.014 
(0.012) 

0.012 
(0.012) 

Икономическа ефективност на кредита от гледна точка на 
намалението на емисиите на СО2 (кт/млн. HUF 2000)  

(0.039) (0.017) (0.019) 

Брой на проектите 482 332 76 

Средни общи разходи на проект (млн. HUF 2000) (56.3) (17.1) (123.7) 

* За изразяване на покупателната сила на HUF в момента на фактическото извършване на разходите по курса на 
HUF през 2000 г., разходите за КФЕ бяха умножени по 1.89, за КПЕ - по 1.1, а тези за ССЕЕ - по 1.0. 

** "Реален" означава за годината, в която са извършени инвестициите.
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ПОЛША 
ПОЛИТИКИ И МЕРКИ В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР 
Збигнев Карачун, Анджей Касенберг и Мирослав Соболевски 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Цели и обхват на проучването 
Настоящото проучване на политиката и мерките, предприети с цел изпълнение на 

поетите от Полша задължения по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението 
на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото, си поставя две основни цели. Първо, то описва 
основните варианти в политиката за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) в 
енергийния сектор - диверсификация на видовете изкопаеми горива, използвани като първични 
енергийни източници, повишаване на енергийната ефективност и по-широко използване на 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) - и извършва оценка на тяхната значимост според 
редица качествени критерии, разработени от авторите. От този анализ стигаме до заключението, 
че ако се отчете широкият спектър ползи, предлагани от възобновяемите енергийни източници, 
политиката на правителството в момента не отдава достатъчен приоритет на този вариант. 
Второ, докладът описва четири проекта за добив на енергия от възобновяеми енергийни 
източници, като ги подлага на оценка в зависимост от екологичните ползи и разходите за 
осъществяването им. 

Докладът поставя акцента върху енергетиката поради относително високия й принос 
за общите емисии на СО2 в Полша и поради факта, че тя влияе по-зле върху околната среда в 
сравнение с положението в други индустриално развити страни. Както и в други страни от 
Централна и Източна Европа, делът на производството на енергия в общите емисии на страната 
претърпя незначителна промяна през изминалото десетилетие и – при стойност 54 % през 1998 
г.1 – остава по-високо, отколкото е характерно за западните индустриално развити страни, 
независимо от явното спадане в общия размер на емисиите на ПГ след прехода от централно 
планиране на икономиката (вж. Фиг. 1). Въпреки че модернизацията в енергийния сектор започна 
през 90-те години, енергийната ефективност на единица БВП в Полша е все още значително по-
ниска от тази в повечето страни-членки на ОИСР, което показва съществуването на възможности 
за по-нататъшно значително намаляване на емисиите на ПГ в този сектор. 

Приоритетът, който отдаваме на енергетиката, може да бъде обоснован и от другите 
отрицателни въздействия на сектора върху околната среда. На енергийния сектор се падат над 
63 % от общите емисии на серен диоксид (SO2), 41 % от емисиите на азотен диоксид (NO2) и 
около 30 % от емисиите на прах. Секторът е източник и на около 49 % от общото годишно 
количество промишлени отпадъци в Полша, а също води и до геомеханични и хидроложки 
изменения в почвите, нарушения на водния режим в резултат на минното производство, както и 
до силно замърсяване на повърхностните води поради изхвърлянето в реките на солени води от 
мините и води от охладителните инсталации на електроцентралите. 

 
 

                                                           
1 Опазване на околната среда 2000. Главно статистическо бюро, Варшава 2000 г., и собствени изчисления на 
авторите. 
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Фиг. 1 Промени в равнищата на емисиите на СО2 и СН4 в Полша  
през периода 1988-1998 г. 

 
Процент (1988 г. = 100 %) 

Източник Опазване на околната среда 2000, Главно статистическо бюро, Варшава 2000 г. и 
собствени изчисления на авторите 

Следователно, изборът на най-добри политики и практики в енергийния сектор за 
смекчаване изменението на климата трябва също да бъде определен от обща оценка на 
екологичните въздействия на сектора. В изложението в настоящия доклад ще определим 
политиките и мерките, които спомагат за постигането на широк спектър екологични цели в 
допълнение към целите, свързани пряко с намаляване емисиите на парникови газове. 

Политика на правителството към изменението  
на климата 
Понастоящем политиката по проблемите на климата не представлява приоритет за 

полското правителство, което личи от липсата на национална стратегия за намаляване на 
емисиите на ПГ2. Няма и конкретна програма за действие по изпълняване изискванията на 
Конвенцията по климата. Някои елементи от политиката по проблемите на климата се съдържат 
в документа "Национална екологична политика", приет от Парламента през 1991 г. и преработен 
през 2000 г. като "Втора национална екологична политика". Вторият документ съдържа няколко 
преки упоменавания на необходимостта да се предприемат действия за намаляване на емисиите 
на парникови газове. Наред с други аспекти, той предвижда: 

• активно участие на Полша в решаването на глобалните екологични проблеми, 
включително във форума по Конвенцията за климата; 

• ратификация на Протокола от Киото като непосредствен приоритет за 
екологичната политика; 

• изпълнение на изискванията на Протокола от Киото, намаляване наполовина на 
енергоемкостта на националния продукт и широко внедряване на най-добрите съществуващи 

                                                           
2 Главният орган на властта, който отговаря за изпълнението на изискванията на РКОНИК, е Министерството на 
околната среда. Спомагателният орган, който бе създаден през 1999 г., е Бюрото за изпълнение на Конвенцията за 
климата, към Националния фонд за опазване на околната среда и управление на водите. 

СО2 
 
СН4 
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методи за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни 
източници (тези цели са средносрочни приоритети, които трябва да бъдат изпълнени до 2010 г.); 

• разработване на национална стратегия за намаляване емисиите на ПГ (като 
елемент от изпълнението на програмата на Втората национална екологична политика); 

• включване на редица парникови газове, като метан, HCF, PFC и SF6 в спектъра от 
замърсители, които подлежат на намаляване. 

До днес, обаче, тези цели не са изпълнени във вид на политика и мерки с 
практическо въздействие върху енергийния сектор. 

Министерството на околната среда3 в момента обсъжда създаването на система от 
квоти за емисиите на СО2, която да важи за крупните производители на електроенергия, както и 
за прилагането на правен режим за търговията с емисии на територията на Полша, а също и за 
налагането на емисионни такси на равнище, не превишаващо цената за редуцирани емисии на 
международния пазар. Обаче подготвителните работи за въвеждането на тези инструменти не са 
стигнали по-далече от етап проучване. Направеното от Министерството през 1999 г. 
предложение за налагане на такса върху горивата (която може да се разглежда като форма на 
въглероден данък) срещна силна опозиция от страна на индустриалното лоби и в резултат на 
това не влезе в сила. 

Ето защо в момента единствената политическа мярка, насочена конкретно към 
проблемите на изменението на климата и вече приложена, е таксата за емисиите на СО2 и 
метан, която се налага на икономически субекти от 1993 г. насам. Макар че тази мярка може да 
представлява важна първа стъпка към по-активна политика по проблемите на климата в бъдеще, 
сегашните такси може да се окажат прекалено ниски (около 0.045 USD/т – както за СО2, така и за 
СН4), за да представляват стимул за инвестиции в мерки за намаляване на емисиите на ПГ. 
Понастоящем най-важният инструмент на националната екологична политика, който има 
потенциал да бъде използван за осъществяване на инвестиционни проекти по намаляване 
емисиите на ПГ, е системата за отпускане на преференциални кредити и безвъзмездни помощи 
от фондовете за опазване на околната среда (главно Националния екологичен фонд и 
ЕкоФонда). 

По този начин, значителното намаление на емисиите на СО2, постигнато след 1988 
г., е не толкова резултат от специфична политика за климата, а по-скоро страничен ефект от 
преструктурирането на икономиката и изпълнението на програми за опазване на околната среда, 
като например мерки за намаляване на емисиите на серен диоксид, а не конкретно на мерки, 
свързани с изменението на климата. Това положение е намерило отражение и в официалната 
позиция на полското правителство, представена в Националното съобщение на Конференцията 
на Страните от 1998 г.4, където следните действия бяха признати като основни политики и мерки, 
насочени към намаляване на емисиите на парникови газове: 

• понижаване енергоемкостта и материалоемкостта на индустрията чрез 
преструктуриране; 

• повишаване енергийната ефективност на двигателите на автомобилите и 
насърчаване на железопътния, комбинирания и обществения транспорт; 

• подобряване термоизолацията на сградите с оглед на осигуряване на по-
рационално използване на топлинната енергия; 

                                                           
3 Национално съобщение за изпълнението на задачите по Рамковата конвенция на ОН за изменението на климата, 
Министерство на околната среда, 2000, материал написан на  пишеща машина. 
4 Второ национално съобщение, представено на Конференцията на страните по РКОНИК, Варшава, 1998 г. 
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• изменения в структурата на потреблението на горивата с цел повишаване дела 
на хидрокарбоновите горива, включително по-широко използване на метана от въглищните 
находища и сметищата; 

• рационализиране на потреблението на минерални торове (включително азотните 
торове) в селското стопанство и повишаване на дела на органичните торове; 

• повишаване на капацитета на горите да действат като поглътители на СО2 чрез 
увеличаване на залесените площи и подобряване на състоянието на горските масиви. 

Ако разгледаме като цяло Националната екологична политика и Националните 
съобщения, ще установим, че политиците преследват три основни насоки за намаляване на 
приноса на енергийния сектор към емисиите на ПГ: 

• диверсификация на изкопаемите горива чрез значително повишаване на 
използването на нефт и газ като горива за производство на енергия, за сметка на потреблението 
на въглища (Национално съобщение); 

• повишаване на енергийната ефективност в производството и потреблението на 
енергия в резултат на преструктуриране на промишлеността и енергоспестяване (Национална 
екологична политика, Национално съобщение); и 

• повишаване на използването на възобновяеми енергийни източници (Национална 
екологична политика)5 

Както споменаваме по-долу, досега далече по-голям напредък е постигнат по 
отношение на първите два елемента от тази тройка, отколкото при последния, независимо от 
теоретичната ангажираност на правителството към ВЕИ. 

  
ОЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ  
В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР 
Нашите препоръки по отношение на оптималните политики за опазване на климата 

се базират на оценяване ефективността на политиките, на свързаните с тях икономически 
разходи и ползи и на тяхното приемане от обществеността. Предложеният от авторите на 
настоящото проучване комплекс от критерии съдържа следните елементи: 

Формални критерии 
• Съответствие с изискванията на Конвенцията и Протокола. Като подписал се 

участник и страна по Конвенцията за климата и Протокола от Киото, Полша трябва да извърши 
оценка на мерките си по изпълнение на изискванията, заложени в гореспоменатите документи, за 
да определи в каква степен мерките съответстват на целите и официалните постановки. 
Подкрепа трябва да бъде осигурена за онези мерки, които съответстват на изискванията на 
двата документа. 

• Съответствие с Националната екологична политика и стратегията за 
намаляване емисиите на парникови газове. Основният документ, който има отношение към 
опазването на околната среда (включително климата) в Полша е Националната екологична 
                                                           
5 Важно е да се отбележи, че тези политики не са приети специално за опазване на климата. Изпълнението им бе 
мотивирано преди всичко от стремежа за постигане на балансиран бюджет и за ликвидиране на губещите стопански 
отрасли, повишаване конкурентоспособността на националната икономика, намаляване на разхищенията на ресурси 
и подготовка на Полша за членство в Европейския съюз. 
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политика. Изпълняваните проекти трябва да отразяват обявените от Полша приоритети (а в 
бъдеще и тези на стратегията за намаляване на емисиите на ПГ, която Полша още не е 
разработила). Ако, например, тези документи определят като приоритет развитието на 
възобновяемите енергийни източници пред това на преминаването от въглища към газ, то тогава 
оценката на политиките и мерките трябва да отразява това степенуване по важност. 

Екологични критерии 
• Степен и срок за намаляване на емисиите на парникови газове. Основният 

критерий за оценка на мерките трябва да бъде количеството  намалени емисии на ПГ – както в 
абсолютни цифри, така и в СО2-еквивалент6. Важно е, също така, да се вземе под внимание не 
само годишното количество на намаление на емисиите на тези газове, но и срокът, в който се 
очаква чрез съответната мярка да се реализира намаление на емисиите. 

• Устойчивост на намалението. Този критерий е свързан с предишния, но не е 
идентичен с него. Той разглежда дали въпросната политика е податлива на непредвидени 
действия или събития – така например, дали една промяна във финансовите приоритети би 
могла да намали икономическата жизнеспособност на природния газ до такава степен, че 
предприятията да се върнат към  използването на въглища. 

• Надеждност на верификацията на намалението – много е трудно да се 
предскажат промените в намалението на емисиите на ПГ. При проекти, които още не са 
реализирани, трябва да бъдат изчислени бъдещите равнища на емисиите. Отделен въпрос е 
обхватът на извършвания анализ. Трябва ли, например, оценката на проект за промяна в 
горивната база от въглища към биомаса да включва и оценка на емисиите на парникови газове 
от горивата, използвани при транспортирането на горивата от мястото на производството им до 
мястото на използването им? Доколко е възможно лесно извършване на мониторинг върху 
проектите във времето или измерване на фактически постигнатото равнище на намаление на 
емисиите? Тези въпроси са от особено значение за проектите по механизмите "Съвместно 
изпълнение" или "Търговия с емисии", тъй като споразуменията за подялба на емисионните 
кредити зависят от надеждния и непрекъснат мониторинг. 

• Допълнителни екологични ползи. Много проекти за намаляване на емисиите на 
ПГ водят до допълнителни екологични ползи, като например намаляване на отпадъците, 
отпадните води, емисиите на SO2 или NOx. Тези ползи трябва също да бъдат взети под внимание 
при оценка на вариантите на политиката. 

Икономически критерии 
• Разходи за намаляване емисиите на ПГ. Наред със степента на намалението 

на емисиите на ПГ, най-важен критерий на оценката са финансовите разходи. Очевидно е, че от 
гледна точка на националната политика по опазване на климата колкото по-ниски са разходите 
на единица намаление на емисиите, толкова по-добре.7 

                                                           
6 Например, стойността на индекса ПГЗ (Потенциал за глобално затопляне) е 25 за метана, което означава, че за 
предотвратяване изменението на климата намалението на емисиите на този газ с 1 т е равно по значение на 
намаление на емисиите на СО2 с 25 т.  
7 Друг важен критерий, освен абсолютната сума на разходите, е това дали средствата за изпълнение на даден 
проект са налице или не. Следователно, трудностите по обезпечаване на пълно финансиране и разходите за 
набиране на необходимите средства могат да бъдат допълнителни елементи при оценката на различните мерки за 
опазване на климата.  
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• Разходи за мониторинг. Стойността на мониторинга на ефективността на 
проекта представлява допълнителен, макар и по-малко значим финансов разход. И в този случай 
колкото по-ниски са разходите, толкова по-добре. 

Социални критерии 
• Образователен ефект. Мерките за опазване на климата често имат характер на 

новаторски начинания, следователно образователният ефект на даден проект е важен. Оттук 
следва, че трябва да се даде отговор на въпроса дали проектите са възпроизводими и в каква 
степен тяхната реализация има възпитателен ефект и значимост за широко разпространение. 

• Ефект за създаване на работни места. Безработицата представлява важен 
социален проблем за Полша. Следователно, изпълнението на задачите в областта на 
опазването на климата трябва да създава работни места или най-малкото да спомага за 
поддържане на сегашните нива на заетост. 

• Социална и политическа приемливост. Този критерий е един от най-важните за 
проектите по опазване на климата. Много проекти могат да провокират опозиция от местното 
население, например плановете за закриване на работеща с въглища топлоцентрала в 
миньорски район. Оценката на вероятността от такава опозиция е жизненоважен елемент при 
определяне жизнеспособността на конкретните политики и проекти. 

За да изберем инструментите на политиките за опазване на климата, които трябва 
да бъдат насърчавани в Полша, ние подложихме на оценка по тези критерии предложените от 
правителството инструменти. Те бяха групирани в три категории: промени в структурата на 
потреблението на първични горива (преминаване от твърдо гориво към хидрокарбони); 
повишаване на ефективността при производството и потреблението на енергия; и нарастване на 
употребата на възобновяеми енергийни източници (вж. Табл. 1). Тези политики очертават всички 
предложени или реализирани мерки и проекти за намаляване на емисиите на ПГ в енергетиката. 

Таблица 1 представя резултатите от оценката на вариантите политики  –въз основа 
на надеждна информация – от авторите на настоящия доклад на базата на техните знания и 
опит, като отразява гледищата на самите автори8. В този контекст, политика, която смятаме, че 
изпълнява даден критерий или има положително въздействие според този критерий, е 
отбелязана с "+"; политика, която има отрицателно въздействие, е отбелязана с "-"; политика, 
която се смята, че е неутрална по отношение на даден критерий, е отбелязана с "0", а такава, 
чието въздействие не е съвсем ясно – с "+/-". 

 
 

                                                           
8 При извършването на тази оценка авторите са ползвали редица издания, в т.ч.: Хилле, Е., "Енергийна 
ефективност", в "Избрани въпроси на енергийната политика на Полша", Полски енергиен център, Варшава, 1997 г.; 
Вишниевски, Г., "Възобновяеми енергийни източници", в "Избрани въпроси на енергийната политика на Полша", 
Полски енергиен център, Варшава, 1997 г.; Вайцзекер Е. Ю., Ловинс А. Б., Лобинс Л.Х.,"Фактор 4", Торун,1999 г.; 
Карли М., Спапенс П., "Да живеем заедно в един общ свят", Институт за устойчиво развитие, Варшава-Бялисток, 
2000 (на полски език). 
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Таблица 1 Оценка на Националната екологична политика и политиката за опазване 
на климата според Националните съобщения в частта им за енергийния сектор 
(изготвена от авторите) 

 Диверсификация на 
изкопаемите горива 

Повишаване на 
енергийната 
ефективност 

Използване на 
възобновяеми 
енергийни 
източници 

Съответствие с изискванията на РКОНИК и 
Протокола от Киото 

+ + + 

Съответствие с националната екологична 
политика 

+ + + 

Степен на намаление на ПГ + + + 

Устойчивост на намалението 0 + + 

Надеждност на верификацията на намалението 
на емисиите 

+ +/- + 

Допълнителни екологични ползи + + + 

Разходи за намаление на емисиите - + + 

Разходи за мониторинг + + + 

Възпитателен ефект - + + 

Създаване на работни места - 0 + 

Социална и политическа чувствителност 0 0 0 

 
Оценката показва, че политиката на Полша за опазване на климата трябва да се 

основава на повишаване на енергийната ефективност и повишаване на производството на 
енергия от ВЕИ. В следващия раздел разглеждаме в повече подробности основните политики, 
които се изпълняват в момента или са в процес на разглеждане от полското правителство по 
отношение на енергийния сектор. Установено бе, че в сравнение с диверсификацията на 
изкопаемите горива и повишаването на ефективността на използването на енергията, развитието 
на възобновяемите енергийни ресурси получава недостатъчно внимание. До момента не е 
създадена специализирана правителствена агенция за стимулиране развитието на ВЕИ, а 
обемът и обхватът на специфичните правни и финансови инструменти за подпомагане на това 
развитие са съвсем недостатъчни. Понастоящем значителна част от старите, местни 
топлоцентрали са в процес на модернизация. Под твърде силния натиск на газовото лоби, 
вместо въглищата вероятно ще бъде използван природен газ9, докато потенциалът на 
възобновяемите енергийни ресурси може би ще бъде пренебрегнат. Оттук възниква и 
необходимостта да се предложат добри, доказани примери за използване на ВЕИ на местно 
равнище – задача, с която се занимаваме в последния раздел на тази глава. 

 

 

                                                           
9 Процесът на модернизация на местните топлоцентрали е независим от този за реконструкция на големите, 
свързани към националната мрежа електроцентрали, с оглед на възрастта на тези топлоцентрали и на 
необходимостта да се подобрят местните системи за производство на енергия. 
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ГЛАВНИ НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 
Диверсификация на изкопаемите горива 
Изкопаемите горива с високо съдържание на въглерод (черни и лигнитни въглища) 

продължават да преобладават в потреблението на първична енергия в Полша. В съответствие с 
"Насоките на полската енергийна политика"10 процесът на диверсификация на енергийните 
източници е мотивиран както от съображения за енергийна обезпеченост, така и от екологични 
цели (увеличаване дела на по-слабо замърсяващите околната среда енергийни източници в 
енергийния баланс на страната). Според "Насоките" делът на природния газ в структурата на 
потреблението на енергия трябва да се увеличи значително (вж. Фиг. 2). Освен това се 
предвижда известно увеличение на дела на ВЕИ в енергийния баланс11. В дългосрочна 
перспектива тези тенденции ще помогнат на Полша да изпълни задълженията си по Конвенцията 
за климата. 

Диверсификацията на местния пазар на отделните енергоносители, която бе 
реализирана през 90-те години, бе улеснена от разширяването на мощностите за обработка на 
товарите на пристанищните нефтени терминали и на изграждането (или разширяването) на 
газопроводните връзки – с газопреносната система на Германия (която осигурява внос на 
природен газ в обем нето около 0.5 млрд. м3/год.), с Украйна (1.0 млрд. м3/год.) и с Русия 
(първият газопровод между п-ов Ямал и Западна Европа). За да намали зависимостта на Полша 
от вноса на природен газ от Русия, полското правителство сега води преговори за дългосрочни 
договори за закупуване на газ от Дания (3 млрд. м3/год.) и Норвегия (минимум 5 млрд. м3/год.), 
което ще изисква изграждане на още един газопровод. Възобновяемите енергийни източници, 
обаче, засега не се разглеждат като вариант на диверсификация. 

Пряко следствие от намаляването на зависимостта от твърдото изкопаемо гориво е 
реформата в минната индустрия, която много правителства след 1989 г. обявиха за приоритет. 
Понастоящем въгледобивът все още е силно субсидиран от държавата, като общият дълг на 
сектора възлиза на 5 млрд. USD. Изолираността на въгледобивната промишленост от натиска на 
пазара доведе до свръхпроизводство на черни въглища и до подбиване на цените на другите 
горива. На практика, обаче, извършените досега промени обикновено имаха козметичен 
характер. Една от главните бариери за преструктурирането беше необходимостта от масови 
съкращения на работни места (сегашните планове на правителството предвиждат 
освобождаване на 115 000 миньори). Ето защо реформата започна едва към края на 90-те 
години с приемането и прилагането на правителствената програма, озаглавена "Реформа в 
добива на черни въглища през периода 1998-2002 г.". Основната цел е минната промишленост 
да се превърне в жизнеспособен отрасъл чрез намаляване добива на въглища с около 20 млн. т 
и постигане на рентабилност в отрасъла до 2002 г. Според правителството програмата бележи 
напредък в съответствие с предварителните планове. В дългосрочен план се предвижда 
равнището на въгледобива в полските мини да бъде стабилизирано през 2010 г. на 80-90 млн. 
т/год. (през 90-те години въгледобивът беше средно 135 млн. т/год.). 

                                                           
10 "Насоки на полската енергийна политика" представлява най-важната дългосрочна прогноза за потреблението на 
енергия и програма за действие по изпълнението на националната енергийна политика. Те са изготвени от 
министерския съвет и са внесени в парламента за одобрение. 
11 Трябва да отбележим, че в Полша дискусията относно бъдещето на атомната енергия още не е приключила и 
няма ясно и еднозначно решение. Въпреки че Полша продължава да бъде една от страните без атомни централи, а 
националната енергийна политика не предвижда изграждането на такива, поне до 2000 г., съществува силно лоби, 
което подкрепя развитието на този енергиен подотрасъл (макар че такива планове срещат силна обществена 
съпротива). 
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Изпълнението на тази програма ще има положително въздействие върху баланса на 
емисиите на ПГ в Полша. Програмата има и екологичен компонент, предвиждайки, например, 
реализиране на инвестиционни проекти за намаляване емисиите на метан от мините. 
Независимо от това, дългосрочните планове на правителството за развитие на сектора за 
производство на електроенергия приемат, че потреблението на черни и лигнитни въглища ще се 
стабилизира или дори ще се увеличи през следващите 20 години. Правителството не предвижда 
ограничаване добива на лигнитни въглища, тъй като лигнитните въглища в момента са най-
евтиният първичен източник на енергия, а сега действащите мини разполагат с ресурси за още 
20 до 50 години. В този смисъл в "Насоките" е отбелязано, че "с оглед на прогнозираната 
структура на първичните горива, по-нататъшното (след 2012 г.) намаление на емисиите на 
парникови газове може да се окаже прекалено скъпо и може да понижи конкурентоспособността 
на полската икономика". 

Очевидно е, че според изложените по-горе критерии диверсификацията на 
изкопаемите горива има няколко недостатъка, особено ако върху нея се постави прекалено 
силен акцент от полската политика по проблемите на климата. Въпреки че стратегията на 
диверсификация предлага перспективи за значителни намаления на емисиите и съответства на 
официално поетите от правителството задължения, устойчивостта й в дългосрочен план е под 
въпрос, тъй като тя зависи от възможностите за внос на нефт и газ по достъпни цени. При такава 
стратегия Полша би станала уязвима от неблагоприятни промени на международния пазар или 
политическите условия. Нещо повече, намаляването на въгледобива в страната е осъществимо 
само с цената на масови уволнения в един високо мобилизиран в политическо отношение сектор 
на работната сила. При тези обстоятелства е учудващо, че правителството не отделя повече 
внимание на ВЕИ като вариант за диверсификация в енергетиката, който би могъл да стимулира 
откриването на нови работни места и икономическото развитие в общините. 

Повишаване на енергийната ефективност 
Две главни правителствени инициативи имат изгледи да стимулират напредъка в 

тази област: а) либерализацията и демонополизацията на производството на електроенергия; и 
б) рационализацията на енергопотреблението. 

Демонополизация на производството на електроенергия 
Секторът електропроизводство премина през редица реформи, насочени към 

преструктурирането му на пазарен принцип. Някои от промените може да имат и положителен 
ефект върху равнищата на емисиите на ПГ. Главната цел на тези усилия е демонополизация, за 
да се създадат условия за конкуренция между независими юридически лица, наред с 
разширяване на регулирането и надзора върху онези части от сектора, които са естествени 
монополи. През септември 1996 г. правителството прие план за действие, озаглавен 
"Демонополизация и приватизация на сектора електропроизводство". Нормативно-правната 
основа за изпълнението на този план е Законът за енергетиката от 1997 г.12 Правителството 
възнамерява да приватизира всичките 33 електроразпределителни фирми в Полша, а освен това 
да продаде електроцентралите и централите за комбинирано производство на електроенергия и 
топлинна енергия. На по-късен етап планът предвижда промени в собствеността в газовата 
индустрия (включително преструктуриране и продажба на компанията "Полски нефт и газ"). До 
момента, обаче, приватизацията на полския сектор за производство на електроенергия не 
показва голям напредък. 

                                                           
12 Официален вестник от 1997 г., бр. 54, т. 348. 
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Приватизацията и демонополизацията на сектора могат да спомогнат за изпълнение 
на дългосрочните цели за устойчиво развитие13. Основните компоненти на Закона за 
енергетиката, засягащи равнището на емисиите на СО2, са, както следва: създаване на Агенция 
за енергийно регулиране със задача да упражнява надзор върху дейността на предприятията в 
сферата на горивата и енергетиката; рационализация на потреблението на горива и енергия чрез 
разработване от общините на планове за топлоснабдяване; създаване на стимули за 
използването на ВЕИ, оползотворяване на отработена топлина  и комбинирано производство на 
електроенергия и топлинна енергия. 

Ключов елемент за въвеждането на пазарни принципи в енергетиката е 
постепенната либерализация на цените на енергията. През 1996 г. бе въведена регионална 
диференциация на цените на електроенергията за електроразпределителните фирми, която на 
следващата година обхвана и отделните потребители. Цените на топлинната енергия бяха 
либерализирани през 1998 г. Според постановките на Закона за енергетиката, тарифите за 
газообразните горива, електроенергията и топлинната енергия трябва да покриват законово 
определените експлоатационни разходи, както и разходите за управление в сферата на 
потребителското търсене – т.е. намаляване консумацията на енергия от крайните потребители. В 
дългосрочен план се очаква повишаване на цените на енергията, което ще бъде силен стимул за 
рационализиране на енергопотреблението и ще води до намаляване емисиите на ПГ. 

Подкрепа за повишаване на ефективността на потреблението на енергия 
Общинският сектор предлага голям потенциал за намаляване емисиите на ПГ. 

Намаляването на емисиите в сектора се насърчава чрез мерки за по-рационално използване на 
топлинната енергия и управление на твърдите отпадъци и утайките от общинските 
пречиствателни станции за отпадни води. През 1996 г. парламентът прие документ, озаглавен 
"Насоки на националната политика за рационализация на потреблението на енергия в общинския 
сектор и домакинствата". Въз основа на формулираните в този документ насоки е в ход 
изпълнението на мерки за въвеждане на по-високи стандарти за ефективност на отоплението в 
съществуващите сгради. Т.нар. "Закон за термомодернизация" (Закон за подпомагане на проекти 
за модернизация в сферата на топлоснабдяването)14, приет през декември 1998 г., определи 
основната насока на мерките за постигане на втората цел. 

Законът си поставя за цел да създаде система от стимули и схеми за 
съфинансиране на инвеститори (лица и ведомства), които предприемат мерки за намаляване на 
загубите по топлопреносните мрежи, с цел частична или пълна подмяна на конвенционалните 
енергийни източници с ВЕИ и преди всичко за намаляване потреблението на енергия в жилищата 
чрез прилагане на топлинна изолация. Очаква се тези мерки да доведат до намаляване на 
потреблението на въглища с 7-14 млн. т, с което ще бъде значително подобрен балансът на 
емисии на ПГ в Полша. Законът е от особено значение с оглед на факта, че потреблението на 
енергия в общинския и жилищния сектор е два до три пъти по-високо, отколкото в 
западноевропейските страни с подобен климат. 

Въз основа на закона бе създаден Фонд за модернизация на топлоснабдяването (с 
бюджетни средства) с цел подпомагане извършването на енергийни обследвания, предлагане на 
кредити и изплащане на премии на лицата/ведомствата, направили инвестиции в проекти за 
модернизация на топлоснабдяването. Премиите, които са главният стимул за участие на 
инвеститорите в програмата, могат да достигнат до 25 % от разходите по проекта. Обаче обзор 

                                                           
13 Е. Хилле, Й. Попчик и У. Стодулски. "Приватизацията на сектора електропроизводство в Полша и устойчивото 
развитие", доклад 1997 г., Институт по устойчиво развитие, Варшава 1997 г., (на полски език). 
14 Официален вестник от 1998 г., бр. 162, т. 1121. 
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на ефекта от прилагането на закона показва15, че резултатите са разочароващи. В периода от 
януари 1999 г. до септември 2000 г. са представени 341 оферти на проекти за модернизация на 
топлоснабдяването на обща стойност 34 млн. PLN, от които са били одобрени около 200 проекта. 
Смята се, че годишните икономии от намалението на разходите за отопление в резултат на 
изпълнението на такива проекти ще достигнат 4.2 млн. PLN. Повечето от инициативите, по които 
се отпускат премии, се отнасят за еднофамилни къщи и са ограничени по мащаб, а досега не е 
предложена нито една оферта за замяна на традиционни с възобновяеми енергийни източници.  

Според извършения от нас анализ, повишаването на ефективността в 
производството и потреблението на енергия изпълнява всички изброени критерии, с изключение 
на неутралния ефект върху създаването на работни места и социалната/политическата 
приемливост. С оглед на големите си предимства, подобряването на енергийната ефективност 
трябва да бъде една от водещите дейности за намаляване емисиите на парникови газове. 

Увеличаване на използването на възобновяеми 
енергийни източници  
Насърчаването на използването на ВЕИ като стратегия за постигане на устойчиво 

икономическо развитие бе формулирано като един от приоритетите на първата Национална 
екологична политика (1991 г.). Развитието на ВЕИ предлага редица други ползи в допълнение 
към положителното въздействие върху емисиите на ПГ, като например: намаляване на емисиите 
на замърсители като частици, СО, NOx и SO2; по-ефективно използване на природните ресурси; 
по-малка зависимост от вноса на енергия. Нещо повече, тази стратегия предлага важни 
социални ползи в смисъл на търсене за местна работна ръка и пазари за услуги и улесняване на 
обществения надзор и контрол върху инвестиционните процеси. 

Не е вярно, както понякога се мисли, че ВЕИ са непосилно скъпи в сравнение с 
другите стратегии за намаляване на емисиите на ПГ. Според едно неотдавнашно проучване16, 
технологиите с използване на ВЕИ предлагат някои от най-евтините алтернативи по отношение 
намаляването на ПГ в Полша. Тяхната ефективност, разделена на 16 групи технологии, е 
показана по-долу в Таблица 2. 

Таблица 2 разкрива намалението на единица разходи в PLN по курса за 1999 г. за 1 т 
СО2-еквивалент за конкретни проекти с използване на ВЕИ, реализирани в Полша. Видовете 
проекти са изброени по реда на нарастване на допълнителните разходи на единица намаление 
на ПГ. Първите пет проекта имат разходи с отрицателен знак, тъй като те са рентабилни в 
дългосрочен план по обикновените икономически показатели (т.е. без да се взимат предвид 
резултатите от гледна точка на емисиите на ПГ). Останалите показват положителни разходи за 
намаляването на емисиите. 

                                                           
15 Доклад за резултатите от прилагането на Закона за термомодернизация, Реализирани проекти към септември 
2000 г. Министър на регионалното развитие и строителството, декември 2000 г. 
16 Виж предишната бележка. 
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Таблица 2. Годишно намаление на емисиите на ПГ в резултат на въвеждането на 
технологии с използване на ВЕИ (при дисконтиращ процент i = 8 %) 
Тип проект с използване на ВЕИ  Разходи за единица 

намаление на емисиите на ПГ 

('99 PLN/т) 

Слънчев колектор за отопление 40 м2 -171 

Мини-ВЕЦ 45 квт -87 

Бойлер за топла вода със слънчева енергия 4 м2 -50 

Електроцентрала с използване на газ от сметище 400 квт -14 

Общинска инсталация, работеща с биогаз от преработка на 
утайката от отпадни води 

320 квтел. + 

540 квттоплина 

-3 

ТЕЦ с използване на газ от сметище 550 квтел. + 

700 квттоплина 

1 

Районна топлоцентрала, работеща със слама, за 
централизирано топлоснабдяване 

1 Мвт 6 

Котел, работещ с дърва, за районно топлоснабдяване 500 квт 18 

Вятърна турбина 2 x 600 квт 22 

ВЕЦ с новоизграден язовир 90 квт 40 

Котел, работещ с дърва 80 квт 46 

Централа за биогаз от селскостопански отпадъци 100 м2 66 

Котел, работещ със слама 65 квт 77 

Геотермална централа за районно топлоснабдяване 7.3 Мвт 106 

Вятърна турбина 160 квт 250 

Фотоволтова осветителна система 1
20 вт 

3 537 

Източник: Вишниевски, Г. (под редакцията на): Икономически и правни аспекти на енергията от 
възобновяеми енергийни източници. Експертно проучване за Министерството на околната среда, Варшава, 2000 г. 

Горепосочените данни показват, че много технологии за използване на ВЕИ 
предлагат икономически целесъобразни начини за намаляване на емисиите на ПГ. Подобно 
заключение следва и от сравненията на разходите за намаляване на емисиите на ПГ за различни 
проекти по механизма "Съвместно изпълнявани дейности"/"Съвместно изпълнение". Така 
например, холандската агенция СЕНТЕР17, която реализира проекти по механизма "Съвместно 
изпълнение" в страните от Централна и Източна Европа (включително Полша), е финансирала 
инвестиционни проекти за използване на ВЕИ, при които разходите за намаляване на 1 т емисии 
на СО2-еквивалент са под 10 USD. Общо взето, най-евтините проекти, при които разходите за 
намаление на емисиите биха могли да паднат даже под 1 USD/т СО2-еквивалент, са тези с 
използване на ВЕИ. Разходите за намаляване на емисиите при реализираните до момента 
проекти за "Съвместно изпълнявани дейности" в Полша бяха в диапазона от 1 USD (използване 
на биомаса за производство на енергия), през 4.6-64.2 USD  (промяна в горивната база от 
въглища към природен газ) до 26 и 130 USD (модернизация на топлоснабдяването и 

                                                           
17 <www.senter.nl/erupt> 
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енергоспестяване). Според предварителните оценки на Световната банка18 пазарът ще приеме 
проекти, които предлагат разходи за намаление на емисиите под 20-26 USD/т СО2-еквивалент. 

Независимо от икономическата целесъобразност на ВЕИ, техният дял в 
производството на първична енергия в Полша е все още малък. По текущи оценки той е от 2.5 до 
5 %. До неотдавна Министерството на икономиката, което отговаря за енергетиката, 
разглеждаше развитието на сектора с използване на ВЕИ като практически неоправдано, тъй 
като според тях съществуващите в Полша възобновяеми енергийни източници са 
незначителни19, а съществуващите технологии за използване на ВЕИ не могат да се конкурират с 
традиционните енергийни източници. Междувременно, фактическото и прогнозното повишаване 
на потреблението на природен газ може да застраши проектите за развитие на производството 
на енергия от ВЕИ в Полша. Както показва натрупаният до сега опит, природният газ се използва 
за замяна на въглищата като гориво в малките и средни обекти за производство на енергия, 
където би било по-лесно да се използват възобновяеми енергийни източници, но не се извършва 
замяна на въглищата като гориво за големите електроцентрали, свързани с националната 
мрежа20. 

През последните години настъпи бавна промяна в отношението на правителството. 
Законът за енергетиката съдържа редица постановки в полза на развитието на ВЕИ. Така 
например, Министерският съвет е задължен да разглежда развитието на ВЕИ при изготвянето на 
прогнози за националната енергийна политика; Министърът на икономиката е упълномощен да 
изисква от органите, извършващи търговия с енергия, да закупуват известно количество 
електроенергия и топлинна енергия от ВЕИ, докато разходите, извършени за разработването на 
ВЕИ, трябва да намерят отражение в тарифите за енергията, които се представят да одобряване 
от Агенцията за енергийно регулиране. 

През юли 1999 г. Парламентът, като отчете спектъра от социални, икономически и 
екологични ползи, които ВЕИ предлагат, задължи правителството да разработи стратегия за 
развитието на сектора за производство на енергия от ВЕИ. В отговор на това правителството 
започна работа по "Стратегия за развитие на сектора за производство на енергия от ВЕИ", 
която бе приета от Министерския съвет през септември 2000 г. Тя съдържа конкретни мерки в 
подкрепа на използването на възобновяеми енергийни източници. Политическите решения 
признаха приноса, който една активна политика по отношение на ВЕИ би могла да даде за 
изпълнение на поетите от Полша международни ангажименти по Конвенцията за климата и 
Протокола от Киото. 

Главната стратегическа цел, представена в Стратегията, е повишаване дела на ВЕИ 
в потреблението енергия от първични енергийни източници в страната до 7.5 % през 2010 г. и до 
14 % през 2020 г.21 Проведените изследвания с използване на модела SAFIRE22 показват, че ако 
бъдат постигнати тези цели, към 2010 г. може да бъде постигнато нетно намаление на годишните 
емисии на СО2 с 24 млн. т, а към 2020 г. – с 37 млн. т23. Тези цели са по-скромни, отколкото 
поставените от Европейския съюз – 12 % дял на ВЕИ към 2010 г.24 Независимо от това, ако 

                                                           
18 Лична информация от Хелмут Шрайбер от Световната банка. 
19 Тези възгледи се оспорват от предварителните оценки и експертите на Полския екологичен клуб 
(неправителствена организация), които заявяват, че ВЕИ имат значителен технически и икономически потенциал в 
Полша и могат да задоволят 15-80 % от енергийните нужди на страната. 
20 Карачун З., Касенберг А. и Соболевски М., "Полша и изискванията на Конвенцията за климата", Институт по 
устойчиво развитие, Доклад 2/2000. Варшава, 2000 г. (на полски език). 
21 Базисната стойност за тези показатели в момента е 2.5 %. 
22 <www.mos.gov.pl/oze/dokumenty/safire.pdf> 
23 Вишниевски, Анализ на възможните системни мерки и инструменти в подкрепа на изпълнението на Стратегия за 
развитие на ВЕИ, Варшава, 2001 г. 
24 Както е представено в "Бялата книга" на Европейската комисия, озаглавена "Енергия за бъдещето". 
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трябва да се постигне целта, ще бъде необходим по-силен тласък за развитието на ВЕИ чрез 
осъществяване на национални и общински програми за пряка помощ. 

Относително бавните темпове, с които полското правителство пристъпва към по-
широко използване на ВЕИ в енергийния сектор, показва, че политиците все още не осъзнават в 
достатъчна степен необходимостта от превръщането на този въпрос в приоритет на държавното 
управление по отношение на парниковите газове в Полша. По-долу представяме четири проекта 
с използане на ВЕИ, успешно реализирани на общинско равнище, които илюстрират 
възможностите на ВЕИ да съчетават икономическите с екологичните ползи. 

 
ПРОЕКТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ – 
ИЗБРАНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ 
За да направи проучване за добри примери на проекти по използване на технологии 

за производство на енергия от ВЕИ според гореизложените критерии, Институтът по устойчиво 
развитие създаде база данни от осъществени през 90-те години в Полша проекти за повишаване 
на енергийната ефективност и развитие в използването на възобновяеми енергийни източници. 
За проучването бе събрана информация от финансиращите институции, в т.ч. от Екофонда, 
Националния фонд за опазване на околната среда и управление на водите, фондовете за 
опазване на околната среда и управление на водите на воеводствата (областите) и Банката за 
опазване на околната среда. В базата данни бе събрана първоначална информация за около 450 
проекта, като за 20 от тях бяха извършени подробни обследвания, които обхващаха инспекция на 
място, интервюта с лицата, участвали в изпълнението на проектите, и анализ на 
експлоатационните условия на проектите. По-долу е приведено описание на четири проекта с 
използване на ВЕИ. Всяко описание съдържа информация за вида на използваната технология, 
обосновка на необходимостта от проекта и данни за разходите по осъществяването на проекта и 
постигнатите екологични ползи. В края на всяка глава сме включили информация за контакти по 
всеки отделен проект.  

Избрахме проекти, които да характеризират пълния спектър от предприетите в 
Полша мерки по използване на ВЕИ. Затова приведените примери включват  няколко типа 
технологии – котли, работещи с биомаса, използване на сметищен газ, слънчева енергия и 
термопомпи. Представени са проекти, при които инвеститори са местните органи на властта, тъй 
като авторите вярват, че в скоро време общините ще бъдат най-големите инвеститори в малки и 
средни енергийни системи – те са най-подходящи за използване на ВЕИ. Ние оценяваме тези 
проекти според техните икономически и екологични ползи, като включваме и изчисляване на 
съотношението между разходите по осъществяването на проекта и нетното намаление на 
годишните емисии на СО2. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОМАСА  
В ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА БОЛНИЦА25 
Описание на проекта26 
Вейхерово е малък провинциален град, разположен на северозапад от Гданскр в 

Поморското воеводство. Намиращата се в него от 1980 г. районна болница притежава собствена 
топлоцентрала с три парни котела, които работят с въглища. Решението за подмяна на котлите 
бе взето през втората половина на 90-те години. То бе мотивирано от няколко фактора – 
желанието да отпадне необходимостта от чести ремонти и сервиз на съществуващите котли; 
целите по намаляване замърсяването на околната среда и по намаляване нарушенията на 
общественото спокойствие, причинени от доставките на гориво и извозването на шлаката (много 
специфичен фактор поради местоположението на болницата в рамките на града); и желанието 
да се намалят разходите за труд чрез закриване на работни места за огняри. 

Бе решено да се заменят старите котли с един котел, работещ с дървесни трески, и 
два котела, работещи с нафта – с цел да се осигури непрекъснато подаване на топлинна 
енергия. Котелът с мощност 2.5 MВт и работещ с дърва се очакваше да осигурява 44 до 85 % от 
необходимата за функционирането на болницата топлинна енергия. Освен това бе планирана 
модернизация на пароразпределителната станция, парната инсталация и режимът на отопление 
на болницата. Основният фактор, който определи избора на технологията, беше 
предварителната оценка за наличните ресурси гориво. Около 150 000 м3 дърва за огрев се 
изсичат ежегодно в горите край Гданск. За огрев могат да се използват и още около 150 000 м3 

дърва на дребни парчета и отпадъчна дървесина от сечта и обработката на трупите. 
Калоричността на дървата обикновено е около 2 Mвтч/м3, което означава че от дървесната маса 
в района могат да бъдат произведени 600 000 Mвтч енергия. 

След пускането на инсталацията в експлоатация се оказа, че първоначалните оценки 
за наличието на дървесни отпадъци за гориво е била прекалено оптимистична. През 
отоплителния сезон 1999/2000 г. работещият с дървесни отпадъци котел не можа да бъде 
използван според проектната мощност поради затруднения в снабдяването с дървесни отпадъци 
– през 2000 г. болницата успя да закупи само 2 270 м3, докато за нормална работа на котела бяха 
необходими 7 050 м3/год. при режим на пълна мощност. Проблемът не бе решен до края на 2000 
г. (очакваше се, че през отоплителния сезон 2000/2001 г. котелът ще работи с пълна мощност). 
Дългосрочният успех на инвестиционния проект зависеше от осигуряването на адекватно 
снабдяване с гориво. 

Икономически анализ 
Първоначално се смяташе, че необходимата сума за осъществяването на 

инвестиционния проект (заедно с енергийното обследване на болницата и техническата 
документация) ще бъде около 5 млн. PNL27. Общата сума включва следните компоненти: 

• енергийно обследване и проектна документация – 9 %; 
• котел, работещ с дървесни трески (доставка, монтаж и пускане в редовна 

експлоатация) – 48 %; 

                                                           
26 Цялата представена тук информация бе описана в рамките на проекта "Общински действия по проблемите на 
изменението на климата", реализиран от Института по устойчиво развитие. 
27 4 PLN = 1 USD 
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• работещи с нафта котли (доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация) – 
31 %; 

• строителни работи и демонтаж на трите работещи с въглища котли –  8 %; и 
• пароразпределителна станция и паропреносна мрежа – 4 %. 
Тъй като болницата предвиждаше да използва котел, работещ с биомаса, тя можеше 

да потърси външно финансиране за проекта. За 50 % от стойността бяха получени  
безвъзмездни помощи – от Екофонда във Варшава за 24 % от разходите (т.е. 1.2 млн. PLN) и от 
Фонда за опазване на околната среда и управление на водите на воеводството (той отпусна 1.3 
млн. PLN). Болницата заплати останалите 50 %. 

Предварителните оценки показваха, че разходите за инвестиции ще бъдат 
възстановени за около 5 години. Крайната икономическа жизнеспособност на проекта, обаче, 
зависи в голяма степен от цената на горивото - инвестицията би била икономически 
жизнеспособна, ако покупната цена на дървесните трески е под 35 PLN/Mвтч и би ставала по-
рентабилна с увеличаване на дела на дървата в горивото. През 1998 г. (т.е. първата година от 
експлоатацията след модернизацията) общите разходи за труд в котелната инсталация бяха 
почти половината от тези през предходната година, когато още се използваха старите бойлери. 

Екологични ползи 
Изпълнението на инвестиционния проект донесе значителни ползи за околната 

среда, главно под формата на намаление на емисиите на СО2, но също и по отношение 
намалението на емисиите на други замърсители, в т.ч. серен диоксид и прах (вж. Табл. 3). 
Таблица 3 Екологични ползи от проекта за Районната болница във Вейхерово 

 SO2 Прах CO2 
Емисии от старата котелна инсталация 
(т/год.) 

80.7 322.8 11 841.0 

Емисии от новата котелна инсталация 
(т/год.) 

4.8 2.9 1 340.0 

Намаление на емисиите (%) 94.0 99.1 88.7 

 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСНИ ОТПАДЪЦИ  
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ В ГРАДСКИ 
УСЛОВИЯ28 
Описание на проекта 
Отвоцк е град с около 30 000 жители – североизточно предградие на Варшава. Той 

отдавна е известен като курортно селище. При поддържането на зелените площи в центъра на 
града и в индустриалните зони, както и при ликвидиране на пораженията от бурни ветрове, се 
събират много дървесни отпадъци, предимно мека дървесина. В Полша обикновено такива 
дървесни отпадъци се изсипват на общинските сметища или се изгарят на открито или в 
конвенционални котли, работещи с въглища. Общото количество на събраните влажни дървесни 
отпадъци в Отвоцк се оценява на около 625 т/год. Тези отпадъци представляват крупен източник 
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на възобновяема енергия, с достатъчен потенциал за използване като гориво в съвременните 
котли. 

Градската фирма по чистотата искаше да използва отпадъците от поддръжката на 
зелените площи за производство на енергия, за да избегне разходите по поддръжка на 
сметището и екологичните такси. Тези разходи възлизаха на около 80 PLN за 1 т събрани и 
изхвърлени на сметището дървесни отпадъци, докато екологичната такса, заплащана за 
използването на стария, работещ с кокс котел на фирмата, беше около 2 000 PLN/год.29 
Икономическият анализ показа, че би било рентабилно работещият с кокс да се замени с котел, 
използващ биомаса. 

Работещият с биомаса котел бе използван за подмяна на амортизирания, работещ с 
въглища котел в един от обектите за поддържане на зелените площи в града. За отопление на 
комплекс от парници, експлоатиран от Градската фирма по чистотата в Отвоцк, бе избран котел с 
мощност 150 квт, работещ с дървесни отпадъци по технология с кипящ слой. Старият котел 
можеше да бъде включван в периоди на силни студове и върхово потребление на топлинна 
енергия. 

Икономически анализ 
Разходите по осъществяването на проекта бяха около 134 700 PLN, в т.ч.: 
• закупуване на котел, работещ по технология с кипящ слой – 33.4 %; 
• закупуване на раздробител и трактор – 44.5 %; 
• изграждане на складово помещение за биомасата – 15.0 %; 
• други съоръжения и материали – 7.1 %. 
Проектът бе финансиран със собствени средства на Градската фирма по чистотата и 

с безвъзмездни помощи от Отдел "Опазване на околната среда" на Кметство Отвоцк и от 
Програмата за малки безвъзмездни помощи на Глобалния екологичен фонд. Според ползувателя 
на инсталацията, експлоатацията на новия котел е жизнеспособна (дори като се вземе под 
внимание амортизацията на безплатно полученото оборудване). Намалението на разходите 
обхваща следните елементи: 

• икономии от това, че вече не е необходимо закупуването на 60т кокс всяка година 
за стария котел – 7 000 PLN/год.; 

• икономии от това, че вече не е необходимо да се изхвърлят 126 т влажни 
отпадъци на сметището – 1 000 PLN/год.; 

• спестени средства от екологични такси – 2 000 PLN/год.; 

Екологични ползи 
Екологичните ползи включваха  
• неизхвърляне на 126 т влажни отпадъци в завода за компостиране или на 

сметището; 
• ликвидиране на проблемите по събирането и изхвърлянето на отпадъците от 

изгарянето на кокса  (шлака); 

                                                           
29 Таксите за емисиите на SO2 нямат влияние върху разходите. 
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• намаляване на емисиите на серен диоксид с 1 000 т годишно, на въглероден 
диоксид със 126,4 т/год. и постигане на голямо намаление на емисиите на  въглероден моноксид 
и прах. 

Като се имат предвид само първоначално отпуснатите суми за проекта, разходите за 
1 т годишно намаление на емисиите на СО2  възлизат на 1 066 PLN. 

 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ  
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ30 
Описание на проекта 
Най-разпространеният начин за изхвърляне на сметта в Полша е изсипването й на 

сметища; само малка част от сметта се обработва по друг начин. Селищната смет съдържа 
значително количество биоразграждащи се компоненти – до 50-70 % – което води до значителни 
емисии на метан. 

Сметището в Гданск - Шадолки - е в експлоатация от 1973 г. Пресметнато е, че 
общото количество изхвърлена там смет е около 80 млн. т на площ от 56 ха. Сметището приема 
годишно около 230 000 т селищна смет, в т.ч. 140 000 т биоразграждаща се смет, от която 70 000 
т са смет с органичен произход.  

През 1995 г. бе извършено изследване на сметищния газ и бе установено, че той 
съдържа 60 % метан и 21-30 % въглероден диоксид. Бе изчислено, че годишните емисии на 
метан възлизат на около 561 000 м3. Въз основа на тази предварителна оценка бе решено, че 
този – газ може да бъде използван за производството на електроенергия, като по този начин се 
предотвратяват емисиите в атмосферата. Проектът бе мотивиран и от необходимостта да се 
елиминират експлозиите и пожарите, причинени от биоразграждане на сметта. 

Икономически анализ 
Бе изчислено, че са необходими основни разходи за инвестицията в размер на 2.1 

млн. PLN – сумата беше осигурена, както следва: 21.5 % от собствени средства на инвеститора; 
13.5 % чрез безвъзмездна помощ от Екофонда; 41 % чрез заем, отпуснат от Швеция; и 24 % чрез 
заем, отпуснат от Фонда за опазване на околната среда и управление на водите на воеводство 
Гданск. 

Извършеният анализ в началния етап на разработване на проекта разкри следните 
варианти за използване на произведената от биомаса енергия: 

• производство на електроенергия за покриване на собствените нужди на 
инвеститора, като излишните количества подлежат на продажба; 

• производство на електроенергия и топлинна енергия за покриване нуждите на 
разположения в съседство жилищен комплекс; 

• пренос на газ до жилищния комплекс за производство на топлинна енергия на 
място. 

Поради липса на информация от потенциалните потребители, бе избран първият 
вариант: газът трябваше да се използва за производство на електроенергия на място, т.е. на 
самото сметище, като излишъците трябваше да се продават на Енергоразпределителната 
компания. 
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Екологично въздействие 
Предвиждаше се проектът да намалява емисиите на метан с около 561 000 м3/год. 

(404 т/год.). Това съответства на 10 000 т СО2-екв./год. (1 т метан съответства на 25 т СО2-екв.). 
Изгарянето на този метан води до освобождаването на около 1 100 т СО2/год., което прави 
годишни икономии на емисии нето 8 900 т СО2-еквивалент. 

Проектът предвиждаше от изгарянето на метана да се произвежда 3 200 Mвтч 
електроенергия годишно. За производство на такова количество електроенергия от въглища биха 
били необходими 1 300 тона въглища на година – емисиите от тях биха били 2 800 т СО2 
годишно. Ако сравним тази стойност с нетното намаление на емисиите на СО2 от изгарянето на 
метана, ще се получи общо намаление на емисиите, еквивалентно на 11 700 т СО2 годишно. 

Ако вземем предвид само първоначално отпуснатите средства за проекта, разходите 
за 1 т СО2 годишно намаление на емисиите възлизат на 179 PLN. 

 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ  
И ТЕРМОПОМПА В УЧИЛИЩЕ31 
Описание на проекта 
Ближне е малък град, разположен в югоизточната част на Полша, на 40 км от гр. 

Жежув. В миналото основното училище в Ближне използваше стара, неефективна котелна 
инсталация. Бе предложена строителна програма за разширяване на училището чрез добавяне 
на гимнастически салон и плувен басейн, което се очакваше да доведе до повишаване на 
нуждите от отопление. Тези планове бяха стимул и за взимането на решение за модернизация 
на котелната инсталация. 

Предварителните изчисления за експлоатационните разходи на училището след 
разширението показаха, че разходите за отопление ще се превърнат във второто най-голямо 
перо в разходната част на училищния бюджет. Бе сключен договор с топлофикационното 
дружество, което предложи да се демонтират старите, работещи с въглища, котли (с обща 
мощност 500 квт) и да се въведе система, състояща се от слънчеви панели, един работещ с 
нафта и газ котел (430 квт) и термопомпа за използване на отработената топлинна енергия от 
вентилационната система на плувния басейн. 

Като част от предложената система, инсталацията за улавяне на слънчевата енергия 
се състоеше от 40 слънчеви панела с максимална мощност през лятото около 80 квт, а панелите 
бяха свързани към два акумулатора на топлинна енергия, всеки с капацитет 3 м3. Топлината от 
тези акумулатори може да се използва директно за производство на топла вода за битови нужди 
чрез топлообменник или да се подава към централното отопление (когато се използва 
термопомпата). Топлинният баланс на обекта показа, че през лятото слънчевата инсталация 
трябва да посреща изцяло нуждите от топла вода. 

Друга система за повишаване на енергийната ефективност в сградния комплекс бе 
въвеждането на рекуператор за отработената топлина, който поема топлината от 
вентилационната система на плувния басейн и гимнастическия салон. Топлината се обработва 
чрез термопомпа, която възстановява почти 90 % от съдържаща се в изхвърляния навън 
въздушен поток топлинна енергия. Регенерираната топлинна енергия се използва за затопляне 
на въздуха, подаван към помещенията. През зимата този механизъм намалява енергийните 
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нужди на двете помещения с около 60%. Освен това, училищната сграда е снабдена с 
необходимата изолация, за да се намалят топлинните загуби. 

Икономически анализ 
Първоначалните изчисления показаха, че разходите за инвестиции ще бъдат около 

850 000 PLN, обхващащи следните компоненти: 
• изготвяне на техническата документация - 0,9%; 
• изграждане на механична вентилационна система с рекуператор на отработената 

топлина - 16,5%; 
• термоизолация на сградата - 22,4% 
• закупуване и инсталиране на работещ с газ котел и пригаждане на помещението - 

41,9%; 
• закупуване и монтиране на 40 слънчеви панела - 9,7%; 
• закупуване и инсталиране на термопомпа с мощност 90 кW - 5,2%; 
• прибори за управление - 3,4%. 
Поради по-продължителния период за изготвяне на документацията (за да се 

изпълнят изискванията на спонсора), фактическите разходи за изпълнение на инвестиционния 
проект бяха по-високи с около 100 000 PLN. 

Общинските власти бяха в състояние да финансират само част от тези разходи, като 
участваха с около 300 000 PLN (около 43% от общата сума на инвестициите). Благодарение на 
техните усилия, обаче, бяха мобилизирани външни средства за финансиране на проекта, в т.ч. 
408 000 PLN безвъзмездна помощ от Националния фонд за опазване на околната среда и 
управление на водите, безвъзмездна помощ в размер на 263 000 PLN от Екофонда и 25 000 PLN 
заем от Фонда за опазване на околната среда на Воеводството.32 

Изпълнението на проекта позволи намаляване на годишните оперативни разходи на 
котелното. Главните икономии се дължаха на намалението на разходите за гориво, работна ръка 
и ремонти и възлизаха на общо 400 000 PLN/год. Простият срок на откупуване на вложените като 
инвестиции средства е 19 години (при вътрешна норма на възвръщаемост 1%). Получените 
безвъзмездни помощи ще позволят намаляване на този срок до около 11 години. 

Екологични ползи 
Предварителните оценки показват намаление на емисиите на въглероден диоксид с 

около 590т/год. (т.е. със 79% спрямо предишните емисии) и пълно елиминиране на емисиите на 
серен диоксид и прах, които преди това бяха общо съответно 3,34 и 5,02т/год. Тези емисии 
превишават пределните стойности, поставени от бившия център на Воеводството в Кросно (SO2 
с коефициент 1000 и прах с коефициент 10). 

Проектът намалява до 318 kW максималното потребление на топлинна енергия за 
целия комплекс от сгради през зимата. В същото време, независимо от факта, че кубатурата на 
отопляваните обекти почти се е удвоила, и че са възникнали допълнителни изисквания във 
връзка с работата на плувния басейн, потреблението на енергия от конвенционални горива е 
намаляло от 1 817 на 835 MWh, т.е. с 55%. 

                                                           
32 След административната реформа Фондът на Воеводството отпусна допълнителна помощ за проекта в размер на 
70 000 PLN. 



Добри практики на политика и мерки за смекчаване  
на изменението на климата.  

Полша 71

Като се вземат под внимание само първоначално отпуснатите средства, разходите 
за 1т годишно намаление на емисиите на СО2 възлизат на 1 610 PLN. 

 
ИЗВОДИ 

Направените в настоящия доклад констатации показват, че ефективните политики за 
борба с изменението на климата в Полша включват използването на енергия от възобновяеми 
енергийни източници и повишаване на ефективността на потреблението на енергия. Те не само 
могат да допринесат за значително намаление на емисиите на парникови газове, но имат и 
потенциал да предложат допълнителни ползи, като например положително въздействие върху 
околната среда, създаване на нови работни места и осигуряване на устойчивост. Следователно, 
трябва да бъде оказана значителна подкрепа за тяхното развитие. 

Жизненоважен фактор за подпомагане развитието на ВЕИ и повишаване на 
енергийната ефективност в Полша е осигуряването на финансиране. Представените в 
настоящия доклад казуси разкриват, че повечето институции, използващи ВЕИ, са получили 
безвъзмездни помощи или преференциални кредити; сред източниците на този вид финансиране 
са различни институции, като например воеводствата, общински или регионални фондове за 
опазване на околната среда и управление на водите, Екофондът и Банката за опазване на 
околната среда. Финансовото обезпечаване е един от основните фактори, допринесли за 
реализацията на този вид инвестиционни проекти. 

Всички разгледани в казусите проекти демонстрират висока степен на съответствие 
с гореспоменатите критерии. Те изпълняват изискванията на РКОНИК и полската политика за 
опазване на околната среда. Те допринасят за устойчиво и значително по обем намаление на 
емисиите на ПГ, което може да бъде демонстрирано и верифицирано. Всички те спомагат за 
постигането на допълнителни екологични ползи. 

Тези проекти служат и като добри примери за други области, които пристъпват към 
енергийно планиране. Възникват, обаче, и някои съмнения относно критерия за създаване на 
нови работни места (не бе установено, че могат да бъдат създадени нови работни места, но 
съществуващите работни места бяха запазени при всички случаи). Нещо повече, при 
отсъствието на информация, бе трудно да се разгледат разходите за намаление на емисиите. 
Примери от страните с висок потенциал на ВЕИ, като например Германия и Дания, показват, че 
тези разходи намаляват значително тогава, когато мерки от този тип се прилагат на 
индустриална основа. 

Важно е, следователно, правителството да започне да цени потенциалните ползи от 
развитието на ВЕИ и енергийната ефективност и да предприеме повече мерки в подкрепа на 
тези усилия. По отношение на енергийната ефективност, направени са важни стъпки, като 
например приемането на Закона в подкрепа на мерките за модернизация на топлоснабдяването 
и създаването на специален фонд за предоставяне на финансова помощ за проекти от този род. 
По отношение на ВЕИ, най-важните инструменти обхващат приемането на законодателство, 
което задължава Министерския съвет да интегрира развитието на ВЕИ в националната 
енергийна политика и законодателството, което позволява на Министерството на икономиката да 
изисква от купувачите на електроенергия и топлинна енергия да задоволяват част от нуждите си 
с енергия от ВЕИ. 

Въпреки това, извършените от Института по устойчиво развитие проучвания 
показват, че развитието на ВЕИ засега е зависело до голяма степен от инициативата на 
общините или отделни лица. Тази констатация показва, че сегашните политически мерки, 
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предприети от правителството, трябва да бъдат засилени, ако искаме да се постигне значително 
повишение в степента на използване на ВЕИ в национален мащаб. 
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РУМЪНИЯ 
РЕФОРМА В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР 
 
Лавиния Андрей, Сергиу Челач, Михаела Дуплеач, Георге Манеа, 
Думитру Миху и Сабин Мускалу 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Цел и обхват 
През периода 1990-2000 г. емисиите на парникови газове в Румъния непрекъснато 

намаляват, главно поради спада на производството.1 Въпреки това потреблението на енергия и 
равнищата на емисиите на парникови газове на единица БВП останаха значително по-високи от 
средните стойности за други индустриално развити страни, което показва необходимост и големи 
възможности за предприемане на мерки, насочени конкретно към намаляване на емисиите на 
ПГ. Румъния е подписала и ратифицирала основните международни споразумения и конвенции в 
областта на опазването на околната среда, в т.ч. Протокола от Киото. За да изпълни 
изискванията за присъединяване към Европейския съюз, Румъния разработи и няколко 
национални стратегии за насърчаване на устойчивото развитие. Все още няма обаче 
съгласувани широкообхватни и детайлизирани средно- и дългосрочни стратегии за реформа на 
енергийния сектор, на който се падат почти половината от общите емисии на СО2 в Румъния2, 
обаче, още не е приета. Разработването на такъв план за действие изисква точна оценка на сега 
съществуващите ограничения и възможности за намаление на емисиите на ПГ в сектора. 
Настоящият доклад има за цел да допринесе за решаването на тази задача посредством анализ 
на примери за начина, по който две фирми-енергопроизводители се справят с 
предизвикателството да намалят своите емисии на ПГ. 

В този раздел ще опишем съответните общи характеристики на румънския енергиен 
сектор, а в следващия - критериите, използвани за оценка на представените проучвания на 
практики по редуциране на емисиите. Третият раздел обследва работатаработата на две 
централи за комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия. След това, въз 
основа на анализите, предлагаме общи изводи за реформата в енергийния сектор. 

Използваните за това проучване източници на информация са: 
• преглед на наличните данни в статистически отчети, национални и отраслови 

стратегии (по енергетика и екология), отчети на енергийни фирми, проучвания от 
неправителствени организации и други (вж. "Литература"); 

• интервюта, проведени от авторите, с представители на министерства, енергийни 
фирми, неправителствени организации, университети и научно-изследователски институти; 

                                                           
1 През 1989-1999 г. бе регистрирано намаление на емисиите на СО2 от централите с комбиниран цикъл на 
“Термоелектрика” в размер на 55.7 % в резултат главно на спада в индустриалното потребление (“Термоелектрика” 
е държавно енергийна фирма, която притежава болшинството от румънските ТЕЦ, които работят с изкопаеми 
горива) 
2 Приносът на енергийния сектор към общите емисии на ПГ е, както следва: 48.6 % за СО2; 14.4 % за СН4; 60 % за 
N2O и 52 % за СО (Национална статистическа комисия) 
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• въпросници за състоянието на използваните мерки по намаляване емисиите на 
парникови газове, изпратени до енергийните фирми; 

• срещи и консултации с членове на румънската работна група по енергетика3; 
• семинар с други неправителствени организации. 
 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РУМЪНСКИЯ 
ЕНЕРГИЕН СЕКТОР 
Енергийният сектор в Румъния беше, и до известна степен все още е, преследван от 

специфични проблеми, които са характерни за повечето от страните в преход: 
• ниска ефективност на производството и потреблението на енергия; 
• високи маргинални (допълнителни) разходи за производството на енергия; 
• слаборазвита законодателна, институционална и регулаторна инфраструктура, 

плюс неефективност на административното управление, което води до високи разходи по 
сделките; 

• повишаване на цените на енергията, които превишаващо значително общите 
темпове на инфлацията; 

• ниска събираемост на дължимите суми, особено от потребителите от 
промишлената сфера, но също така и от отделните потребители поради високия дял на сметките 
за енергия в общите разходи на домакинствата; 

• слаби постижения в областта на енергоспестяването и спазването на 
националните изисквания за опазване на околната среда. 

Тези проблеми бяха допълнително утежнени от слабоефективната икономика, 
особено през последните няколко години – високи темпове на инфлация и разочароващо 
равнище на преките и комбинирани чужди инвестиции. Най-важният стимул за сериозна 
реформа дойде отвън. След политическите промени от 1989 г. румънският енергиен сектор 
получи безвъзмездни помощи, заеми и програми за техническа помощ от международната 
общност. Сред големите дарители са политически институции като Европейската комисия и 
различните агенции на ООН, докато заемите бяха уредени чрез големи международни 
финансови институции, преди всичко Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и 
Световната банка. В допълнение към многостранните проекти, няколко отделни страни като 
Дания, Холандия, Франция и САЩ активно работят по проблемите на енергетиката и енергийната 
ефективност в Румъния чрез двустранни проекти. Значителна част от тези ресурси бе пряко 
насочена към повишаване на енергийната ефективност при същевременно намаляване на 
емисиите на парникови газове. Голяма част от тази помощ бе мотивирана от необходимостта от 
подготовка на Румъния за присъединяване към Европейския съюз. 

Производството, разпределението и преноса на електроенергия бяха вертикално 
интегриран държавен монопол и след 1989 г. се управляваха от бившето румънско енергийно 

                                                           
3 В сегашната си форма докладът отразява и съображенията и бележките, направени от читателите по различни 
поводи (например на семинара на Регионалния екологичен център на 2-4 април 2001 г., на семинара по енергетика и 
околна среда на “ТЕРРА Милениул” на 20-21 април 2001 г., и на други срещи със специалисти и неправителствени 
организации, организирани в Румъния през периода април-май 2001 г.) 
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ведомство RENEL "Regie Autonome" ("РА")4, по-късно преструктурирано в акционерно дружество 
Национална електрическа компания "Конел". През юли 2000 г. правителството реши да 
разформирова "Конел". Бяха създадени четири нови фирми, които функционират независимо на 
договорна основа като отделни юридически лица. Това са акционерни дружества, както следва:5 

• "Транселектрика, С.А."6 – отговаря за преноса и подаването на електроенергията 
по националната електрическа мрежа; 

• "Електрика, С. А." – отговаря за разпределението и доставките на 
електроенергия; 

• "Термоелектрика, С. А." – отговаря за производството на топлинна енергия и 
електроенергия и за доставката и вноса на горива. Тя осигурява 40 % от националното 
производство на топлинна енергия и осигурява както топла вода за централизираното 
топлоснабдяване и за потребление в домакинствата, така и пара от централи с комбинирано 
производство на топло- и електроенергия и от топлоцентрали; 

• "Хидроелектрика, С.А." – производство на електроенергия от ВЕЦ. 
Съществува и една категория независими производители, 10 на брой в момента, но 

около 90 % от националното производство на енергия все още се осигурява от производствените 
мощности на бившата "Конел".7 Средносрочната стратегия на правителството (2000 г.) 
предвижда приватизация на производството на електроенергия и топлинна енергия и дейностите 
по разпределението в периода 2001-2004 г. 

На регионално равнище след 1989 г. бяха създадени над 400 "Regie Autonome" 
("РА"). През 1994 г. с правителствено разпореждане броят на местните "РА" бе сведен до 250 
чрез сливане или преобразуване в търговски фирми. Повечето от сега съществуващите местни 
"РА" са разположени в по-големите градове и са получили статута си благодарение на заеми, 
отпуснати от международни финансови институции (Европейската инвестиционна банка или 
Европейската банка за възстановяване и развитие). Освен това, бяха създадени повече от 100 
местни търговски фирми за районно топлоснабдяване в по-малките градове, в т.ч. бивши местни 
"РА".8 

Високото равнище на емисиите от румънския енергиен сектор се дължи отчасти на 
това, че производството на енергия все още разчита на използването на черни и лигнитни 
въглища, на които се падат 62 % от общите емисии на сектора.9 Равнището на емисиите, обаче, 
се увеличава допълнително и вследствие на общата неефективност при производството на 
електроенергия и топлинна енергия. Съществуващите проблеми обхващат: липса на оперативен 
и инвестиционен капитал (дължаща се до голяма степен на неплатени сметки); използване на 
морално остаряло оборудване, проектирано през 60-те и 70-те години без отчитане на 
изискванията за опазване на околната среда; лошо поддържане и слабо управление. Накратко, 
съществува остра нужда както от институционална реформа, така и от техническа реконструкция. 

 

                                                           
4 "Rеgie Аutonome" е държавен оператор на предприятия за комунално-битови услуги (електроснабдяване, 
водоснабдяване и др.), който функционира като монопол. 
5 Ядрените дейности бяха поставени под координацията на "Нуклеаролектрика, С.А." и Националното управление за 
ядрени дейности. И двете са подчинени на Министерството на индустрията и ресурсите. 
6 "С.А." (S.A. – societate pe actiuni) е румънското обозначение за акционерно дружество. 
7 Отчети на "Конел" и АНРЕ (Национална агенция за енергийно регулиране). 
8 В огромната си част топлинната енергия в Букурещ се разпределя от "Радет" – топлофикационната фирма на 
Букурещ – компанията е обществена собственост и е подчинена на Община Букурещ. 
9 Годишен доклад на "Термоелектрика С.А." за 1998-1999 г. 



Добри практики на политика и мерки за смекчаване  
на изменението на климата.  

Румъния 78

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 
Използвани за следните критерии за оценка: 
• Икономии на енергия; 
• Намаление на емисиите на парникови газове; 
• Икономически ползи, в т.ч.: 
- разходи на единица произведена енергия; 
- степен на събираемост на задълженията от абонатите; 
• Качество на услугите; 
• Социални ползи, в т.ч.: 
- прозрачност и комуникация; 
- удовлетвореност на потребителите; 
- образователно-възпитетелен ефект върху потребителите; 
• Устойчивост / възпроизводимост на проекта, в т.ч.: 
- увеличаване на броя на обслужваните клиенти; 
- повторение на проекта на други места. 
В идеалния случай оценката на добрите практики трябва да се базира на данни по 

всичките тези три пункта. При нашите проучвания, обаче, не винаги беше налице такава 
информация или съответните власти не желаеха да я предоставят. Достъпът до финансова 
информация, по-специално, често ни бе отказван. Направихме няколко опита за получаване на 
повече информация относно икономическите резултати от проучваните практики, но 
предоставените данни бяха твърде недостатъчни. По тази причина, оценките относно 
икономическите критерии се базират на изявленията на ръководителите на предприятията. 

 
ПРОУЧВАНИЯ - ВЪВЕДЕНИЕ 
За да направим оценка на сега действащите политика и мерки в румънския енергиен 

сектор, подбрахме две фирми, осигуряващи районно топлоснабдяване. На системите за 
централизирано топлоснабдяване, основни доставчици на топлинна енергия за населението в 
румънските градове, се пада значителен дял от емисиите на ПГ, а често тези системи даже не са 
в състояние да поддържат адекватно равнище на услугата за потребителите от жилищния 
сектор. 

Системи за централизирано топлоснабдяване функционират в 61 от по-големите 
градове в Румъния, като повечето от тях се захранват от централи за комбинирано производство 
на електроенергия и топлинна енергия, собственост на бившия "Конел" или на промишлени 
предприятия. В някои градове централизирано топлоснабдяване се осигурява от предприятия 
само за топлоенергия, които са собственост на бившия "Конел", на общините или на заводи. 
Енергийните загуби в системите за централизирано топлоснабдяване са високи поради лошата 
изолация на тръбите, корозия и липса на поддръжка. В сградите съществуват два основни 
проблема: липса на топломери и термо- регулатори; и лоша изолация и уплътнение. 
Стандартите за изолация и топлинни загуби на съществуващите сгради са под нормативите на 
ОИСР. При новите сгради стандартите отговарят на европейските норми. 
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В редица райони (включително Букурещ и Констанца) системите за централизирано 
топлоснабдяване изпитват хронична невъзможност да се справят с върховите натоварвания 
(задоволяват се едва 60 % от върховото потребление). В Букурещ, както и в други големи 
румънски градове, топлоразпределителната система работи над проектната мощност, тъй като 
по време на комунистическия период жилищното строителство изпреварваше изграждането на 
топлофикационната инфраструктура. Потребителите от жилищния сектор, разположени в 
краищата на мрежата за централизирано топлоснабдяване, са най-неоправдани и получават 
топлинна енергия и топла вода за домакински нужди при ниско качество. Нещо повече, тъй като 
инсталациите не отговарят на сегашните очаквания за качество на услугата, дори дългогодишни 
абонати (от началото на изграждането на мрежата) декларират, че не са доволни от доставяните 
топлоенергия и топла вода за домакински нужди. През зимата качеството на топлинната енергия 
за абонатите значително се влошава поради прекъсванията в подаването на гориво (дължащи се 
например на ниското налягане в мрежата за природен газ). При тези обстоятелства 
потребителите от жилищния сектор обикновено получават през определен период от 
денонощието само парно (обикновено нощем), а през друг период – само топла вода 
(обикновено денем). 

За сметка на обитателите са свръхразходите от липсата на ефективност не само в 
крайното потребление, но и в производството и разпределението. Нещо повече, тарифите са 
свързани с отопляемия обем (жилищната площ), а не с реалното потребление на топлоенергия. 
Ето защо тарифите са непригодни за предоставянето на стимули за ефективност на крайното 
потребление. 

С оглед на тези обстоятелства, авторите стигнаха до споразумение, че чрез 
сравняване на опитите за повишаване на ефективността на две централи за комбинирано 
производство на електроенергия и топлинна енергия10 с различна мощност и при различни 
форми на собственост може да се постигне по-добро разбиране за мерките по намаляване 
емисиите на ПГ в Румъния. 

Проучванията обхващат: 
- НУОНСИБ, малка централа за комбинирано производство на електро- и 

топлоенергия в гр. Сибиу, функционираща като съвместно предприятие и осигуряваща топлинна 
енергия за абонати от жилищни блокове; 

- "Букурещ-Юг", централа за комбинирано производство на електроенергия и 
топлинна енергия, с голяма мощност, държавна собственост, която централа доставя топлинна 
енергия за един жилищен район в Букурещ и за местната промишленост. 

 
 

                                                           
10 Централите за комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия (ТЕЦ) са нещо обикновено в 
Румъния. 
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ЦЕНТРАЛА ЗА КОМБИНИРАНО 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ  
И ТОПЛОЕНЕРГИЯ "НУОНСИБ" 
 

Обща информация 
"НУОНСИБ" е съвместно предприятие, създадено през 1996 г. от холандската фирма 

"НУОН Интернешънъл" (50 %) и Градския съвет на Сибиу (50 %). 
Преди създаването на съвместното предприятие централата беше изцяло 

собственост на Градския съвет. Тя беше само топлоцентрала, работеща с природен газ и 
осигуряваща топлинна енергия и топла вода за битови нужди за 24 блока (около 1 500 
апартамента), 20 фирми, едно средно училище и една детска градина. Ефективността на 
производството на топлинна енергия беше приблизително 80 %. 

Реконструкцията на централата бе извършена на два етапа: първият етап бе 
завършен през 1997 г. и повиши общата ефективност от 80 на 86 %, а вторият, завършен през 
2000 г., повиши ефективността до 90 %. Централата бе преустроена в централа за комбинирано 
производство на електроенергия и топлоенергия, работеща с природен газ с номинална мощност 
15 Гкал/ч  топлинна енергия и 950 кВт електроенергия. Използването на природен газ имаше 
предимствата, че осигурява висока ефективност на преобразуването на енергията при слабо 
въздействие върху околната среда (НУОНСИБ е разположен в рамките на градската зона на 
Сибиу), а също и че използва наличния местен ресурс (Сибиу е разположен в близост до местен 
източник на природен газ в Трансилванското плато). Произведената електроенергия при 
комбинирания цикъл се продава на клона на "Електрика С.А." в Сибиу. НУОНСИБ също 
притежава и експлоатира районната система за централизирано топлоснабдяване. Техническата 
помощ от "НУОН Интернешънъл" за пускането в експлоатация на централата и за поддръжката й 
в началните години след пуска беше ценна и за осигуряване подготовката на местния персонал. 

Мерки, използвани в проекта 
Ефективността на централата бе повишена чрез: 
• преминаване от система за производство само на топлинна енергия към система 

за комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия и осигуряване на 
възможност за продажба на произведената електроенергия; 

• подмяна на старите котли с по-ефективни; 
• въвеждане на пластинчати топлообменници за подобряване на топлоподаването 

и намаляване потреблението на газ; 
• подобряване на районната мрежа за централизирано топлоснабдяване – 80 % от 

тръбопроводите бяха подменени с предварително изолирани нови тръби, снабдени със сигнални 
прибори за предварително предупреждение и локализация на загубите; течовете по мрежата 
бяха намалени с 80 %; и 

• обучение на персонала на фирмата за подобряване индивидуалната работа и 
чувството за отговорност на служителите; 
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Фирмата предвижда да монтира топломери във всеки апартамент на абонатите, 
което по предварителни оценки ще доведе до намаление в потреблението на топлинна енергия  
и в разходите за отопление с 20-30 %. 

Оценка 
Икономии на енергия 
Използването на комбинирано производство на електро- и топлоенергия, както и на 

по-производително оборудване, доведе до по-висока обща ефективност на централата, 
работеща при комбиниран цикъл.11 От базисна стойност приблизително 80 %, когато централата 
произвеждаше само топлинна енергия, общата ефективност се повиши до 90 % през 2000 г. 
Заслужава да се отбележи, че НУОНСИБ успя да постигне по-ниско равнище на емисиите за 
единица произведена енергия спрямо работещите с природен газ централи на "Термоелектрика", 
измерванията за които показват 59.10-6 кг СО2 за 1 килоджаул (кг СО2/кДж).12 Стойностите за 
НУОНСИБ бяха  58х10-6 кг СО2/кДж след първия етап на реконструкцията и 55.5х10-6 кг СО2/кДж) 
след втория етап на реконструкцията. Стойностите се отнасят за цялото производство на 
енергия (топлинна и електроенергия). НУОНСИБ регистрира данните за последните години и 
предварителните оценки за 2001 г. показват устойчиво намаление в потреблението на гориво 
поради повишаването на ефективността на централата и намаляването на загубите в системата 
за районно топлоснабдяване (вж. Табл. 1). 
 
Производство на енергия и потребление на гориво – НУОНСИБ Таблица 1 

Година 
Производство на 
топлинна енергия 
(Гкал) 

Производство на 
електроенергия (кВтч) 

Потребление на природен газ 

(мн3) 

1998 30 829 5 422 170 5 372 906 

1999 25 684 5 914 370 4 545 550 

2000 20 756 6 602 130 3 883 043 

2001* 18 367 7 284 600 3 565 935 

* предварителна оценка 

Източник: НУОНСИБ 

Вследствие реконструкцията на районната топлопреносна и топлоразпределителна 
мрежа количеството на произвежданата топлинна енергия бе намалено, въпреки че качеството 
на услугата и броят на абонатите се запазиха. 

Намаление на емисиите на парникови газове 
Емисиите на ПГ от централата не бяха измерени, тъй като няма конкретно 

нормативно изискване за извършване на такива измервания. Равнището на емисиите, обаче, 
може лесно да бъде изчислено, ако са известни експлоатационните параметри на централата. 
Очевидно е, че има определено намаление на емисиите, правопропорционално на намалението 
на използваното гориво (вж. Табл. 2). 

                                                           
11 Общата ефективност на една енергийна централа се определя като съотношението между произведената енергия 
(при централите с комбиниран цикъл – електроенергия и топлинна енергия) към изразходваното за производството й 
гориво. 
12 Според "Методика за бърза оценка на емисиите на SO2, NОx, прах и CO2 от ТЕЦ, ПЕ – 1001/1994". 
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Тенденции в емисиите на СО2 Таблица 2 
Година Годишно потребление 

на гориво, (мн3)/* 
Годишни емисии на СО2, 

(кг)** 
Намаление на емисиите СО2 

в сравнение с предходната 
година, (%) 

1998 5 372 906 7 087 000 Няма данни 

1999 4 545 550 5 995 800 15.4 

2000 3 883 043 5 121 750 14.7 

2001 3 565 935 4 703 550 8.1 

* мн3 означава нормални кубични метри газ (при нормални условия на налягане и температура) 

** Изчисляването на намалението на емисиите на СО2 се базира на данни, предоставени от 
НУОНСИБ за потреблението на гориво, внасяното количество топлинна енергия чрез горивото, общата ефективност 
и произведените количества топлинна енергия и електроенергия. Данните бяха съотнесени към стандартите на ЕС 
за коефициентите на емисиите на СО2 за изгарянето на природен газ. По този начин бяха изчислени коефициентът 
на емисиите на СО2 от енергопроизводството и общите годишни емисии на СО2. 

Икономически ползи 
Според собствените оценки на централата, себестойността на произвежданата и 

продаваната от НУОНСИБ топлинна енергия е най-ниската в Сибиу. Според ръководството на 
централата, способността на фирмата да доставя висококачествена услуга при сравнително 
ниски разходи за потребителя е довела до по-малко проблеми по събиране на дължимите суми и 
е подобрила финансовите резултати на фирмата. НУОНСИБ сега може да се похвали с по-бърз 
оборот на средствата и не страда от силно просрочени задължения на клиентите, което 
представлява общ проблем за енергоснабдяването в Румъния. 

В бъдеще, постигнатото намаление на емисиите на ПГ може да създаде 
възможности и за допълнитени икономически ползи за фирмата – от участие в търговията с 
емисии, след като бъдат въведени необходимите механизми за това. 

Качество на услугите 
Подаването на топлинна енергия и топла вода за битови нужди не бе прекъсвано и 

според потребителите се извършва при задоволителни норми. 
Социални ползи 
По-голямата прозрачност и подобрените комуникации определено бяха "страничен 

продукт" на проекта. Фирмата е пряко заинтересувана от намаляване на загубите по мрежата и 
от насърчаване на рационалното потребление на топлинната енергия – затова отделя голямо 
внимание на осведомяването на потребителите за икономии на  енергия и за функционирането 
на централата, чрез организиране на редовни срещи и семинари. 

Качеството на услугите, ниската цена на доставяната топлинна енергия и редовните 
срещи между фирмата и нейните абонати, отговориха на очакванията на крайните потребители. 
Удовлетвореността на абонатите намира отражение и в навременното плащане на сметките. 

Сравнително малкото на брой служители в централата (12) преминаха обучение по 
международните стандарти. В резултат на това бяха повишени производителността, 
оперативната отговорност и удовлетворението на персонала от работата. 
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Устойчивост / възпроизводимост на проекта 
Разширяване на броя на абонатите. Инсталираната мощност на НУОНСИБ е 

достатъчна да позволи услугите да се разширят и да обхванат и други клиенти от града. Според 
ръководителите на централата, жители и фирми от други части на Сибиу обмислят свързването 
си към мрежата на НУОНСИБ. 

Нови клонове в други градове. Въз основа на постигнатите от това съвместно 
предприятие убедителните резултати по повишаване на рентабилността и удовлетворяване на 
клиентите, НУОН обсъжда възможността за инвестиране в проекти за производство на енергия в 
други части на Румъния, например в гр. Търговище. 

 

ЦЕНТРАЛА ЗА КОМБИНИРАНО 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ  
И ТОПЛОЕНЕРГИЯ "БУКУРЕЩ-ЮГ" 
Обща информация 
ТЕЦ "Букурещ Юг" за комбинирано производство на електроенергия и топлинна 

енергия е клон на "Термоелектрика С.А.". Централата снабдява с електроенергия и топлинна 
енергия (пара и топла вода) потребители от града и разположената в съседство индустриална 
зона. За гориво използва природен газ и нафта. 

Общата съществуваща мощност на централата е: 
• 500 мегавата електроенергия; 
• 2 140 Гкал топлинна енергия; 
• 860 Гкал/ч основна мощност; и 
• 1 280 Гкал/ч върхова мощност. 
Оборудването на централата е сравнително старо. То е с ниска производителност (в 

сравнение със западните съоръжения от този тип) и, подобно на повечето от съществуващите 
електроцентрали в Румъния, страда от липсата на добра поддръжка и ремонт в миналото. През 
последните 5 години общата ефективност беше 73-78 %.  

Както всички електроцентрали към "Термоелектрика", ТЕЦ "Букурещ Юг" няма 
независим юридически статут, следователно всички сделки се извършват от "Термоелектрика". 
Както при повечето румънски предприятия, оперативната работа на “Термоелектрика” се спъва 
от неизплатени стари задължения, съществуването на субсидии за потребителите, включително 
непреки субсидии за промишлеността – които скоро ще бъдат спрени, според едно 
неотдавнашно заявление на министър-председателя на Румъния – и субсидии за отопление за 
потребителите от жилищния сектор. 

За разлика от проекта, обект на предходното проучване, топлофикационната мрежа 
на "Букурещ Юг" се експлоатира от отделна фирма – "Радет". Следователно, няма пряка връзка 
между производителя на топлоенергията и крайните потребители. Нещо повече, закъсненията в 
плащането на сметките, сериозен проблем за "Радет" (според директорите на "Радет"), 
възпрепятстват тази фирма да плаща редовно на "Термоелектрика" за доставките на енергия. 

Субсидиите, отпускани за енергопотребителите, са повече от неутрализирани от 
практиката на “Радет” да компенсира своите загуби по разпределението чрез повишаване на 
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цените за потребителите. Тъй като твърде малко на брой домакинства имат топломери, 
потребителите не са информирани за разликата между топлинната енергия, която плащат, и 
тази, която наистина са консумирали. Високата цена на топлинната енергия е довела до: (1) 
изключване на радиаторите от значителен брой потребители в жилищния сектор (няма данни за 
точния им брой), което причинява сериозни технически проблеми за работата на мрежата; и (2) 
изключване на цели жилищни кооперации (блокове) от топлофикационната мрежа – от страна на 
"Радет" – поради неплатени сметки. 

Мерки, реализирани от проекта 
В рамките на проект, финансиран от Световната банка, се извършва рехабилитация 

и модернизация на два от котлите с цел: 
• продължаване на жизнения им цикъл със 150 000 часа; 
• достигане на оригиналните проектни параметри за производителност и 

съотношение ефективност/топлинна енергия; 
• поддържане на услугата във времето в степен поне 80 %. 
В рамките на друг проект, при трети котел след изгарянето на горивото се прибавя 

химически агент, който намалява отлагането на накип от соли по тръбите. Тази мярка води до 20 
% повишение на общата ефективност. Работата бе изпълнена от "Energy-Serv" – частна 
румънска компания, една от малкото действащи в страната фирми за енергийни услуги (ESCO). 

Оценка 
Икономии на енергия 
От 1997 г. насам се наблюдава значителен спад в потреблението на гориво. Според 

ръководителите на централата, обаче, това се дължи главно на намалено търсене на 
топлоенергия поради факта, че болшинството от промишлените предприятия, снабдявани от 
централата, са били закрити. Общата ефективност остава сравнително ниска – 73-78 % (при 
едновременно производство на електроенергия и топлинна енергия), като все още няма 
съществено подобрение в резултат на извършващата се реконструкция.  
 
Потребление на гориво от ТЕЦ "Букурещ Юг" Таблица 3 

Година Потребление на природен 
газ 

(1 000 мн3) 

Потребление на нафта  
(1 000 кг) 

1997 474 742 615 515 

1998 535 508 439 958 

1999 331 777 456 027 

2000 371 893 359 695 
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Намаление на емисиите на парникови газове 
Авторите изчислиха годишните емисии на СО2, като използваха предоставени от 

централата данни за потреблението на газ и нафта и стандартните коефициенти за количеството 
емисии, произвеждано от всеки вид гориво (вж. Табл. 4). 
Емисии на СО2 от ТЕЦ "Букурещ Юг"* Таблица 4 
Година Емисии на СО2 от 

използване на 
природен газ, 
(млн. т) 

Емисии на СО2 от 
изгарянето на 
нафта, 
(млн. т) 

% на емисиите на 
СО2 от 
изгарянето на 
нафта 

 

Емисии на СО2 общо, 
(млн. т) 

1997 791 1 769 69.1 2 560 

1998 892 1 263 58.6 2 155 

1999 553 1 311 70.3 1 863 

2000 620 1 034 62.5 1 653 

 
* Цифрите са превърнати в тонове и закръглени към най-близкия милион за по-лесно сравнение. 

 
За периода 1997-2000 г. годишните емисии на СО2 показват постоянно намаление, 

съизмеримо с намалението на потреблението на гориво. След приключване на реконструкцията 
вероятно ще бъде отбелязано повишение на ефективността, което ще доведе и до допълнително 
намаляване на емисиите на СО2. 

На изгарянето на нафтата се пада преобладаващото количество от общите емисии 
на СО2 и за четирите години, отчасти поради по-голямото използвано количество нафта и 
отчасти поради по-високия й емисионен коефициент в сравнение с този на природния газ. Освен 
това, използваната нафта има високо съдържание на сяра (3 % според ръководството), което 
води и до значителни емисии на SО2 . 

Икономически ползи 
Работите по реконструкцията продължават; няма данни за тяхното въздействие 

върху съотношението между разходи и производителност. Предполагаме, че когато работата 
бъде завършена, ще се получат и положителни ефекти върху себестойността на енергията и 
финансовите резултати на централата. 

Качество на услугите 
Както показаха нашите интервюта, проблемите по обслужването, от които страдат 

потребителите от жилищния сектор във всички големи градове в Румъния, се срещат и сред 
клиентите на ТЕЦ "Букурещ Юг". Тези проблеми не могат да бъдат преодолени, ако не се 
извърши разширение и реконструкция на съществуващите производствени мощности и мрежи, за 
да могат те напълно да удовлетворяват потребностите. Досега приложените мерки не са 
постигнали такъв ефект.16 

Социални ползи 
Прозрачността и комуникацията са доста ниски както в централата, така и в 

"Термоелектрика" Персоналът бавно или неохотно предоставя на изследователите данни 
                                                           
16 По технически причини спадът в индустриалното потребление не доведе до излишък на производството на 
топлинна енергия за жилищния сектор. Това се дължи на факта, че за производството на енергия за промишлени 
цели и за жилищния сектор се използват различни видове оборудване. 
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относно резултатите от работата на централата за комбинирано производство на електро- и 
топлоенергия. Това нежелание вероятно е свързано с монополното положение на централата, 
което намалява стимулите за подобряване на услугата или за връзки с обществеността. Един от 
директорите на централата заяви, например: "ТЕЦ-ът едва ли може да бъде закрит, тъй като 
няма други източници на топлинна енергия в околността, които биха могли да задоволят 
нуждите!" 

Устойчиво развитие на проекта / възпроизводимост 
Проектът на Световната банка, в рамките на който се извършва рехабилитацията на 

ТЕЦ "Букурещ Юг", включва и планове за работа по две други централи с комбинирано 
производство на електроенергия и топлинна енергия на "Термоелектрика". "Термоелектрика" не 
предостави на авторите данни за тези проекти, независимо от неколкократните ни искания. 
Казано ни бе, обаче, че изпълнението на тези проекти е отложено. 

Процесът, използван за намаляване на отлагането на соли по тръбите в един от 
котлите на "Букурещ Юг", бе приложен успешно и в централата с комбиниран цикъл в Яш. 

 

ИЗВОДИ 
Не е лесно да се направи сравнение между проведените две проучвания –поради 

съществените различия във фактори като собствеността, големината и  капацитета на обекта и 
броя на обслужваните клиенти. Докато централата с комбиниран цикъл на НУОНСИБ е малка, 
наполовина частна фирма, подаваща топлинна енергия на малък брой абонати, ТЕЦ "Букурещ 
Юг" е голяма държавна централа, която подава топлинна енергия предимно на големи жилищни 
райони и пара на редица промишлени предприятия. Обаче прилагането на описаните по-горе 
критерии за оценка позволява да направим някои общи изводи относно резултатите от 
производствената дейност на централите и институционалните модели, които те представляват. 

Емисиите на парникови газове прогресивно намаляват и в двата случая, в 
разглеждания период. В централата на НУОНСИБ това намаление определено бе постигнато в 
резултат на по-ефективна експлоатация. За "Букурещ Юг", обаче, наличните данни не 
позволяват да се определи дали извършените в периода на проучването работи по 
реконструкцията са допринесли значително за намаляване на емисиите на ПГ. Централата 
загуби голяма част от своите клиенти и при положение, че общата ефективност на ТЕЦ "Букурещ 
Юг" през периода беше само 73-78 %, може да се приеме, че постигнатото намаление е главно в 
резултат на това намаление в потребителското търсене. 

По-доброто управление в НУОНСИБ може би е свързано и с по-малкия размер на 
предприятието. Малобройният персонал на мини-централите по-лесно може да бъде обучен. 

Централата НУОНСИБ показва повече прозрачност и откритост относно процеса на 
взимането на управленските си решения и е по-комуникативна при преговори. Този модел 
контрастира със ситуацията, наблюдавана в "Букурещ Юг" и "Термоелектрика" – очевидно, 
монополното положение формира нежелание за промени. 

Мерките, предприети в НУОНСИБ, се очертават като устойчиви и вероятно ще бъдат 
използвани и на други обекти. Нямаше, обаче, достатъчно данни, за да извършим оценка на 
устойчивостта на мерките в "Букурещ Юг". 

Накратко, като че ли по-малките по мащаб, независими енергопроизводители по-
лесно могат да постигат устойчиви и възпроизводими успехи по повишаване на енергийната 
ефективност, намаляване на ПГ и подобряване на услугите. Към днешна дата румънският 
енергиен сектор, в по-голямата си част, все още не е реформиран в такава насока. 
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Следователно, ускореното преструктуриране на енергийния сектор е абсолютно наложително, 
ако Румъния трябва да изпълни целите, залегнали в Националната стратегия за устойчиво 
развитие, и да изпълни стандартите, необходими за присъединяване към Европейския съюз. 
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СЛОВЕНИЯ 
ВЪГЛЕРОДНИЯТ ДАНЪК И ИНВЕСТИЦИИТЕ  
В ЦЕНТРАЛИ С КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ 
 
Андрей Клеменц, Стане Мерсе и Миха Томшич 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Словения беше втората страна от Централна и Източна Европа (след Полша), чието 

правителство подписа Анекс А на Протокола от Киото, както и една от първите европейски 
страни, въвели въглероден (СО2) данък. Настоящият доклад третира фактическото и 
потенциалното въздействие на този данък върху изграждането на централи за комбинирано 
производство на топлинна енергия и електроенергия. Ще разгледаме по-конкретно влиянието на 
въглеродния данък върху икономическата жизнеспособност на централите с комбиниран цикъл и 
върху въвеждането на такива мощности в периода 1997-2000 г. 

В следващия раздел разглеждаме предимствата на централите с комбиниран цикъл 
като рентабилен и екологосъобразен начин за производство на енергия по икономически. После 
описваме въвеждането на въглеродния данък през 1997 г., а също и първоначалната му 
концепция и извършените по-късно промени в него. След това е дадена оценка на прогнозното 
въздействие на въглеродния данък върху икономическите показатели на централите с 
комбиниран цикъл. Същият раздел се спира накратко и на по-широкия икономически и фискален 
контекст за централите с комбиниран цикъл, включително на аспекти като цените на енергията и 
политиката на ценообразуване, въвеждането на данък добавена стойност (ДДС), достъпа до 
пазара и продажните цени за електроенергията, продавана от централите с комбиниран цикъл. 
По-нататък описваме доколко централите с комбиниран цикъл са в съответствие с плановете за 
преструктуриране на енергетиката според принципите на пазарното стопанство, изложени в 
Закона за енергията от 1999 г. Следва раздел, представящ резултатите от извършените от 
авторите емпирични проучвания за оценка на въздействието на данъка върху инвестициите за 
нови мощности за комбинирано производство на топло- и електроенергия през периода 1997-
2000 г. Разделът е разработен въз основа на отговорите на въпросник, изпратен до всички 
оператори на нови мощности за комбинирано енергопроизводство, изградени през този период. 
В последния раздел привеждаме нашите изводи, че изграждането на централи с комбиниран 
цикъл може да се разглежда като "добра практика" за смекчаване на изменението на климата, но 
че досега въглеродният данък е играл малка роля за стимулиране на инвестициите в тази 
област. 
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ЕКОЛОГИЧНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ 
ПРЕДИМСТВА НА ЦЕНТРАЛИТЕ  
С КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ 
Енергопроизводството в комбиниран цикъл (комбинирано производство на топлинна 

енергия и електроенергия) е термодинамично най-ефективният метод за производство на 
енергия.1 При реализирането на първите проекти на съвременни топлоцентрали комбинираното 
производство на топлинна енергия и електроенергия беше най-разпространеният метод, но след 
това неговият дял в общите мощности за енергопроизводство спадна както в световен мащаб, 
така и в самата Словения. Днес делът му в общото производство на енергия в Словения е само 8 
%.2 

В последните години, обаче, се наблюдава възраждане на използването на 
комбинираното енергопроизводство и нарастваща загриженост за въздействието на 
производството на електроенергия върху околната среда и изменението на климата.3 Томшич 
(1999 г., с. 151) пледира, че в Словения комбинираното производство на топлинна енергия и 
електроенергия трябва да се разглежда като единствена и най-важна мярка за подобряване  
икономическата жизнеспособност на местните енергийни системи и за намаляване емисиите на 
СО2 на национално равнище. Националната стратегия и Краткосрочният план за действие за 
намаляване на ПГ, приети от словенското правителство през ноември 2000 г., също сочат по-
широкото използване на централи с комбиниран цикъл и на системи за районно 
топлоснабдяване като една от най-важните мерки за намаляване на емисиите на ПГ в Словения. 
През 1995 г. едно проучване по Програма ФАР относно потенциала за икономии на енергия в 
Словения оцени на 600 мегавата икономически жизнеспособния потенциал за централи с 
комбиниран цикъл в промишлеността и общините. 

Днес природният газ е определено по-евтин за транспортиране на големи 
разстояния по суша, в сравнение с въглищата или електроенергията. Благодарение на 
разработването на високоефективни4 и рентабилни технологии за комбинирано 
енергопроизводство, които осигуряват различни съотношения между произведените количества 
топлинна енергия и електроенергия,  централите с комбиниран цикъл станаха икономически 
конкурентоспособен вариант за задоволяване на потребностите от топлинна енергия на 
промишлените предприятия и жилищния сектор. Тъй като преносът на топлоенергия/пара е 
икономически жизнеспособен само на много по-къси разстояния, отколкото преносът на 
електроенергия, съществуването на достатъчно по обем потребителско търсене на топлинна 
енергия е основният ограничаващ фактор при определяне на рентабилността на комбинираното 
енергопроизводство.5 Но и цената на електроенергията, произведена от местни централи с 

                                                           
1 Вижте: Резолюция на Съвета на ЕС от 18 декември 1997 г. относно Стратегията на Общността за насърчаване на 
комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия, Официален бюлетин С004, 08/01/1998, 1-2, 
1998. Вижте също Томшич и Мерсе, с.59 и Томшич 1999, с. 151. 
2 Томшич и Мерсе, 1999, с.60. 
3 В сравнение с производството на електроенергия в обикновена, средна, работеща с въглища централа, една 
модерна работеща с природен газ централа с комбиниран цикъл ще произвежда 75 % по-малко емисии на СО2 на 
единица произведена електроенергия (Томшич, 1999, с. 151/152). 
4 Коефициентът на ефективност на съвременните газови турбини днес превишава 36 % или 50 %, ако вземем 
предвид комбинирания цикъл газ-пара. Ефективността на съвременните съоръжения с вътрешно горене може да 
постигне ефективност на производството на електроенергия над 40 %, което е много добър резултат, като се вземат 
под внимание (малките) размери и ниската цена на съоръженията. Вижте: Томшич и Мерсе, 1999. 
5 Според Томшич (1999), без държавни или общински субсидии новите мрежи за централизирано топлоснабдяване 
общо взето няма да бъдат достатъчно рентабилни, за да привлекат частни инвестиции дори до 2010 г., когато се 
очаква цените на електроенергията да са много по-високи. 
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комбиниран цикъл, в сравнение с цената на електроенергията, предлагана по националната 
мрежа, също е от голямо значение за икономическата атрактивност на централите с комбиниран 
цикъл. 

 
СО2 ДАНЪК 
Историческа справка и основни разпоредби 
Постановлението на словенското правителство относно данъка върху емисиите на 

въглероден диоксид влезе в сила на 1 януари 1997 г. Постановлението се базираше на 
принципите, заложени в Закона за опазване на околната среда от 1993 г. и неговите постановки 
за въвеждане на такси за замърсяване на околната среда. Това постановление подготви пътя за 
Постановлението на въглеродния данък от 1998 г.6 Първоначално данъкът за 1 кг СО2 бе един 
словенски толар (SIT) или приблизително 5.5 ЕUR за 1 т СО2. Към постановлението бе 
приложена таблица, определяща емисиите за съответните количества използвано гориво. 

Въглеродният данък бе съществено ревизиран през 1998 г. През март същата година 
правителството издаде постановление, по силата на което размерът на данъка се утрояваше – 3 
SIT/кг СО2. Това увеличение предизвика силни протести от страна на засегнатите промишлени 
предприятия. Индустриалната камара заявяваше публично, че Постановлението ще има 
отрицателно въздействие върху икономическите резултати и дори ще застраши съществуването 
на значителен брой фирми. След обстойни консултации със специалисти от промишлеността и 
енергетиката, правителството внесе някои изменения в постановлението, което влезе в сила на 1 
октомври 1998 г.7 

Сегашният размер на данъка – приблизително 15 ЕUR/т СО2 – на практика се 
намалява чрез редица възможности за освобождаване от този данък. Основните изключения8 са, 
както следва: 

 
• ако емисиите не надвишават 0.44 UP9 за 1 кВтч произведена електроенергия (без 

произведената и използвана за собствени нужди); 
• ако поне 67 % от горивото са използвани за производството на топлоенергия за 

промишлени цели; 
                                                           
6 Ние сме съгласни с Маркович и Шлегелмилх, че въведеният през 1996 г. данък за емисии на СО2 беше 
предназначен преди всичко да осигури допълнителни приходи. Неговото въздействие върху околната среда може и 
да е било полезно за улесняване на законодателното му оформяне. (вж. Маркович и Шлегелмилх, 1999, с. 326). 
7 Независимо от тези важни промени, данъкът върху емисиите на СО2 не успя да функционира като инструмент на 
“зелената” реформа на бюджета, а преди всичко като източник на приходи към бюджета. Липсата на бюджетни 
разходи, специално предназначени за намаляване на емисиите на ПГ, намаляващите равнища на помощи за 
повишаване на енергийната ефективност и на употребата на ВЕИ, както и липсата на намаления на други фискални 
тежести като компенсация, подкрепят тази трактовка. 
8 Новите и малките електроцентрали могат да оправдаят освобождаването от данъка върху емисиите на СО2 на 
производството на електроенергия на основание, че електроенергията от големите (работещи с въглища) централи 
на практика е напълно освободена от данъци, тъй като големите фирми-производителки могат да поискат (и го 
постигат) освобождаване от данъци на 92 % от емисиите им на равнището на 1990 г. Равнището на освобождаване 
на новите електроцентрали и централите с комбиниран цикъл се базира на сравнение с най-добрите големи 
централи от ново строителство – големи електроцентрали, работещи с природен газ и коефициент на ефективност 
50 %. Равнището на освобождаване на 0.44 UP/кВтч за електроцентрали, захранващи националната мрежа, е 
приблизително в съответствие със средното производство на емисии от производството на електроенергия в 
Словения, около 50 UP/кВтч на равнището на мрежата за разпределение. 
9 UP = единица замърсяване (unit of pollution), т.е. 1 кг СО2. 



Добри практики на политика и мерки за смекчаване  
на изменението на климата.  

Словения 94

• ако поне 50 % от горивото са използвани за производство на топлинна енергия за 
системи за районно топлоснабдяване. 

Тези изключения означават, че съществуващите електроцентрали и до днес не са 
платили никакъв данък. 

За разлика от много икономически инструменти, които насърчават към действие въз 
основа на очаквани ефекти в бъдеще, като например повишението на себестойността, ефектът 
от въглеродния данък ще бъде отложен по няколко причини: 

• Необходимо е време, за да могат съответните ръководители да си дадат реална 
сметка за това как ще се отрази данъкът на дейността на фирмата им. На практика в Словения 
този процес отнема не повече от една година. 

• Едно от следствията на данъка ще бъде преминаването към друг вид гориво, а 
това в много случаи изисква капиталовложения и време за тяхното усвояване. 

• Участниците може да се чувстват несигурни дали данъкът и свързаните с него 
условия ще се запазят.10 За да се създаде чувство на сигурност, е необходимо време. 

• В случая на Постановлението за въглеродния данък от 1998 г., в Словения има и 
още една причина да се забави с поне една година взимането на решения след въвеждането на 
данъка: освобождаването от данъка важи за период от една година. Тъй като данъкът бе 
въведен в края на 1998 г., промишлеността почувства пълната му тежест едва през 1999 г., а в 
някои случаи и през 2000 г. 

Тези фактори естествено намалиха ефекта на въглеродния данък върху 
инвестирането в енергопроизводства с комбиниран цикъл след въвеждането на данъка. Те могат 
да имат отрицателно отражение и в по-дългосрочна перспектива, ако не бъдат предприети 
съответни компенсационни мерки. 

 
 

ПРОГНОЗНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ  
НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ДАНЪК И ДРУГИ ФИСКАЛНИ 
ИНСТРУМЕНТИ 
В този раздел ние анализираме очакваното въздействие на СО2-данъка в съчетание 

с други данъчни реформи, извършени в последно време от правителството по отношение на 
енергийния сектор: по-специално въвеждането на ДДС и акциз. 

На 1 юли 1999 г. влязоха в сила Законът за ДДС и Законът за акцизите. Тези данъци 
имат силно отражение върху цените на електроенергията. Преди това природният газ се 
                                                           
10 Този проблем произтича от несигурността по отношение на цената на електроенергията след преструктурирането 
на националния сектор през април 2001. Тази несигурност бе усложнена от перспективите за откриване на около две 
трети от националния пазар за производителите от ЕС, насрочено за април 2003 г. Много хора вярват (може би 
неправилно), че либерализацията ще доведе до спадане на цените на енергията, което доведе до отлагане на 
решенията за инвестиции в нови производствени мощности. Нещо повече, енергийният режим се дестабилизира от 
липсата на регулаторни инструменти относно закупуването на електроенергия от независимите производители на 
електроенергия и забавяне на общите разпоредби за достъп до мрежата, цената на услугите, предоставяни от 
системата, разпределението и проектирането на компенсация за отклонени разходи за инвестиции в 
електроенергийния сектор и т.н. И накрая, присъединяването към ЕС означава, че механизмът за облагане с данък 
на емисиите на СО2 ще трябва да бъде преработен, за да бъде хармонизиран с нормативите на ЕС за помощ и 
субсидии за промишлеността. 
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облагаше с 5 % данък, а електроенергията с 10 %. По Закона за ДДС всички енергоносители се 
облагат с 19 %, което представлява значително повишение на цената за потребителя. 
Равнището на акциза, обаче, е различно за различните видове горива, което се отразява и на 
тяхната относителна конкурентоспособност. Нафтата стана по-конкурентоспособна в сравнение 
с природния газ, докато производителите на електроенергия са освободени от акциз върху 
използваното гориво. Тъй като повечето от промените бяха оповестени много преди тяхното 
фактическо въвеждане, ние ги взимаме под внимание като част от рамката за взимане на 
решение относно инвестициите в комбинираното производство на топлинна енергия и 
електроенергия. 

Сравнение на разходите за производство  
на топлинна енергия 
Едно сравнение, която непременно трябва да бъде направено при оценка на 

икономическата конкурентоспособност на централите с комбиниран цикъл, е сравнението с 
разходите при мощности, произвеждащи само топлинна енергия. Таблица 1 представя 
изчисленията по разходите за производство на топлинна енергия, извършени от Мерсе и 
Томшич11 през 1999 г. (ДДС не бе включен, тъй като той се възстановява на разглежданите 
предприятия).12 

Що се отнася до природния газ, ще бъде необходимо да се вземе под внимание 
тарифната система, която отразява съотношението между постоянните разходи (около 40 % от 
общите) и разходите за закупуване на допълнителни количества природен газ (т.е. променливите 
разходи, около 60 % от общите). 

50 % от горивото, използвано от доставчиците на районно топлоснабдяване, и 67 % 
от това за потребление в промишлеността, се освобождават от СО2-данък. Тези преференции 
бяха отчетени при изчисленията. Тъй като количествата, освободени от данък, се определят 
спрямо избраната за базисна година и не зависят от текущото потребление, фактическото 
средно освобождаване от СО2-данък за съществуващите централи може да бъде различно. 
Делът на СО2-данъка в цената на горивото, използвано от звената за производство на топлинна 
енергия, варира от 4 до 19 %. Трябва да се вземе под внимание и фактът, че за централите с 
комбиниран цикъл могат да бъдат приети и допълнителни преференции под формата на 
освобождаване от данъци. 

                                                           
11 Мерсе и Томшич: 1999, с. 57-67. 
12 Изчислението се базира на презумпцията за цена на суровия петрол на световните пазари 15 USD/барел, която е 
с 3-5 USD/барел по-висока от фактическата цена по онова време. Оттогава цените на петрола се повишиха до около 
25-35 USD/барел. Сравнителните стойности, обаче, остават в сила. 
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Разходи за производство на топлинна енергия при различни горива и потребители Таблица 1 
ГОРИВО, ИЗПОЛЗВАНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 
 

ПАРАМЕТРИ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА 
Потребление 
общо* 

Районно 
топлоснабдяване 

Индустрия 

Освобождаване от СО2-данък 0 % 50 % 67 % 

ГОРИВО: ЛЕКО ДИЗЕЛОВО ГОРИВО 

Калоричност кВтч/л 10.01   
Единици замърсяване (СО2) UР/л 2.60   
Акциз EUR/л 0.025 0.025 0.025 
СО2-данък EUR/л 0.039 0.020 0.013 
Нетна покупна цена EUR/л 0.145   
Разходи общо EUR/л 0.209 0.189 0.182 
Крайна себестойност на енергията EUR/кВтч 0.021 0.019 0.018 
Дял на СО2-данъка в крайната 
себестойност 

 18.7 % 10.3 % 7.1 % 

Себестойност на топлинната 
енергия от котел** 

EUR/кВтч 0.024 0.022 0.021 

ГОРИВО: ПРИРОДЕН ГАЗ 
Калоричност 
(за стандартизиран м3) 

кВтч/мст3 9.47   

Единици замърсяване (СО2) UP/мст3 1.90   
Акциз EUR/мст3 0.00 0.00 0.00 
СО2 -данък*** EUR/мст3 0.020 0.010 0.007 
Нетна покупна цена, 3 500  ч/год. EUR/мст3 0.143   
Разходи общо EUR/мст3 0.162 0.152 0.149 
Крайна себестойност на енергията 
в горивото 

EUR/кВтч 0.017 0.016 0.016 

Дял на СО2-данъка в крайната 
себестойност 

 12.3 % 6.5 % 4.4 % 

Себестойност на топлинната 
енергия от котел** 

EUR/кВтч 0.020 0.019 0.018 

РАЗШИРЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ 
Нетна покупна цена EUR/мст3 0.100   
Разходи общо EUR/мст3 0.120 0.110 0.107 
Крайна себестойност на енергията 
в горивото 

EUR/кВтч 0.013 0.012 0.011 

Дял на СО2-данъка в крайната 
себестойност 

 16.6 % 9.1 % 6.2 % 

Себестойност на топлинната 
енергия от котел** 

EUR/кВтч 0.015 0.014 0.014 

* Без ДДС. Цените на горивата и топлинната енергия ще бъдат по-високи с 19 % за потребители, 
регистрирани по ДДС. 

** Себестойността на топлинната енергия от котел се изчислява, като се приема 90 % ефективност и 
експлоатационни разходи в размер на 0.20 SIT/кВтч; не е включена амортизацията на котела. 

*** Включва 30 % намаление на СО2-данъка за използване на природен газ. 

**** Разходите за комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия са представени 
на равнище количество използвано гориво, тъй като общите разходи се разделят между количествата произведена 
топлинна енергия и електроенергия. 

 
Ефективните разходи, включително данъците, обаче, зависят от типа потребители и 

от ефективността на енергопроизводството. В последната колонка разходите за производство на 
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електроенергия при пълен размер на СО2-данъка са дадени в качеството на изходни данни за 
допълнителни изчисления. 

Оценка на икономическите показатели  
на комбинираното производство на топлинна 
енергия и електроенергия при ревизирания режим 
на CO2-данъка 
Както бе споменато по-горе, постановлението за промяна в режима на въглеродния 

данък въведе редица преференции, които засягат икономическата жизнеспособност на 
производството на енергия чрез комбиниран цикъл. Най-важният параметър за изчисляване на 
ефективното освобождаване от данък на енергопроизводството, определено като съотношение 
между произведената електроенергия и стойността на енергията в използваното за 
производствения процес гориво. Таблица 2 показва дела на освободеното от СО2-данък 
производство за избрани видове производствени предприятия, работещи на принципа на 
комбиниран цикъл. Стойностите отчитат общото освобождаване от данък на 67 % от горивата, 
използвани за производството на топлинна енергия в промишлеността, както и допълнителните 
преференции за производство на електроенергия. 

Освобождаване от данъчно задължение в размер на над 100 % създава възможност 
за по-голямо (но освободено от данък) производство на самото производствено предприятие или 
на друг клон, собственост на същата фирма, с цел да се отговори, например, на върховото 
потребление. Обаче разрешителните за освобождаване от данък не подлежат на търговски 
обмен. Приетото равнище на освобождаване от данък е валидно за система за районно 
топлоснабдяване, която използва за производство на топлоенергия само 50 % от количеството 
гориво, подлежащо на освобождаване от данък, и която може да превиши 100 % само ако 
използваното гориво е природен газ.
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Дял на освободените от СО2-данък технологии за комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия 
с използване на различни видове гориво Таблица 2 

Ефективност на производството на 
енергия 

Дял на горивото, освободено от СО2-данък,  
по видове гориво 

Технология 
Електро-
енергия,  
(hел) 

Топлинна 
енергия, 
(hтопл) 

Общо, 
(hобщо) 

Съотно-шение 
на топлин-ната 
енергия към 
електроенергият
а 

Общо потреб-
ление на 
гориво за 
произ-водство 
на електро-
енергия, 
(кВтчгориво / 
кВтчел) 

Природен 
газ 

Втечнен 
газ 

Дизе-
лово 
гориво 

Мазу
т 

Кафеви 
въглища 

Двигател с вътрешно 
горене (с бутала) 

3
8 % 47 % 5 % 1.24 2.63 60 % 47 % 04 % 

Газова турбина 3
0 % 55 % 5 % 1.83 3.33 40 % 30 % 6 % 

Парна турбина 1
8 % 60 % 8 % 3. 5.56 11 % 05 % 5 % 3 % 6 % 

Комбиниран цикъл 4
2 % 43 % 5 % 1.02 2.38 70 % 55 % 08 % 
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Таблица 3 представя изчисленията за производствените резултати на 
хипотетична централа за комбинирано производство на топлинна енергия и 
електроенергия при използване на газов двигател или дизелов двигател с вътрешно 
горене с производителност от 1 до 10 MВтел и 38 % ефективност на производството на 
електроенергия, с презумпцията за нисковолтово свързване към мрежата и ниски 
потребности от инвестиции в инфраструктурата. (Една газова турбина би работила по 
подобен начин).13 
Технологични характеристики на модел на централа с комбиниран цикъл Таблица 3 
Инвестиции EUR/кВтел 825 

Ефективност на производството на 
електроенергия 

 38 % 

Ефективност на производството на 
топлинна енергия 

 47 % 

Съотношение топлинна енергия / 
електроенергия 

 124 % 

Технически живот Години 15 

Постоянни експлоатационни разходи - % от 
инвестициите 

 3 % 

Постоянни експлоатационни разходи EUR/кВтгод. 24.7 

Поддръжка – променливи разходи EUR/MВтч 10 

Освобождаване от СО2-данък за 
производството на електроенергия* 

EUR/MВтч 6.6 

 
Таблици 4 и 5 анализират въздействието на въглеродния данък върху 

икономическите резултати на производството на енергия чрез комбиниран цикъл при 
използване съответно на природен газ и леко дизелово гориво.14 При анализа са 
използвани данните, приведени в предишните таблици. Въздействието на новия 
механизъм на СО2-данъка с количествените преференции се сравнява с положението без 
тези преференции, при фиксирана стойност 15 EUR/кг СО2. 

Ако приемем количественото освобождаване от СО2-данък, вътрешната норма 
на възвръщаемост за работещите с газ предприятия е между 19.6 % и 21.1 %, което дава 
прост срок на откупуване 5 години.15 Съответните стойности за дизеловото гориво са 18.3 
% до 19.7 % при срок на откупуване от 5.1 до 5.4 години. Без освобождаването от данъка 
централата с комбиниран цикъл става по-малко рентабилна, с вътрешна норма на 
възвръщаемост 14-15 % и срок на откупуване над 6 години за природен газ и 12-14 % (срок 
на откупуване 6.6 и 7.3 години) за дизелово гориво. 

                                                           
13 Мерсе и Томшич: 1999. 
14 Случаите, посочени като "с преференции", представляват предварителна оценка на очакваните реални 
икономически показатели на централите с комбиниран цикъл, докато случаите "без преференции" служат за 
сравнение. 
15 Приемаме 5 500 часа работа годишно. На практика това равнище се постига много рядко. 
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Това сравнение означава, че въведените след 1 юли 1999 г. преференции 
повишават вътрешната норма на възвръщаемост на централите с комбиниран цикъл с 
приблизително 6 пункта (%).
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Сравнение на икономическите показатели на централа с комбиниран цикъл, работеща с природен газ Таблица 4 
ИНДУСТРИЯ: 

ЗАМЯНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА, ЗАКУПУВАНА ОТ 
МРЕЖАТА 

ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА: 

ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТЪР 
С преференции – 
освобождаване от данък за 
емисиите на СО2 

Без преференции С преференции – 
освобождаване от данък за 
емисиите на СО2 

Без преференции 

Вид експлоатация 

 
 Сезонно Допълнително Сезонно Допълни-

телно 
Сезонна Допълни-

телно 
Сезонно Допълнително 

Експлоатация ч/год. 3 500 2 000 3 500 2 000 3 500 2 000 3 500 2 000 

Разходи за гориво* (на 
кВтчел) 

EUR/MВтч 36,25 24.44 45.16 33.34 36.84 25.02 45.16 33.34 

Стойност на 
електроенергията 

EUR/MВтч 60,48 56.49 60.48 56.49 64.19 72.70 64.19 72.70 

Стойност на топлинната 
енергия 

EUR/MВтч  18,50 13.51 20.07 15.08 18.90 13.91 20.07 15.08 

Дял на оползотворяване на 
топлинната енергия 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % 0 % 

Нетни приходи от 
експлоатацията 

EUR/MВтчел 37,11 38.76 30,14 31,80 40.72 37.68 33.85 29.36 

Времетраене на 
експлоатацията общо 

ч/год. 3 500 5 500 3 500 5 500 3 500 5 500 3 500 5 500 

Нетни годишни приходи EUR/MВт 106 123 183 649 81 751 145 351 118 771 194 122 94 723 153 434 

Срок на откупуване години 9.0 5.17 11,6 6.5 8.0 4.9 10.0 6.2 

Вътрешна норма на 
възвръщаемост 

% 7.8 19.6 3.6 14.0 9.9 1.1 5.9 15.2 

• В разходите за горива са включени освобождаването от данък за производство на електроенергия 0.44 UР/кВтч и за количеството гориво, използвано за 
производство на топлинна енергия (67 % за промишлеността и 50 % за районно комунално-битово топлоснабдяване). 
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Сравнение на икономическите показатели на централа с комбиниран цикъл, работеща с дизелово гориво Таблица 5 
ИНДУСТРИЯ: 

ЗАМЯНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА, 
ЗАКУПУВАНА ОТ МРЕЖАТА 

ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА: 

ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТЪР 
С преференции – 
освобождаване от данък за 
емисиите на СО2 

Без преференции С преференции – 
освобождаване от данък за 
емисиите на СО2 

Без преференции 

Вид експлоатация  Сезонно Допълни-
телно 

Сезонно Допълни-
телно 

Сезонно Допълни-
телно 

Сезонно Допълни-
телно 

Експлоатация ч/год. 3 500 2 000 3 500 2 000 3 500 2 000 3 500 2 000 

Разходи за гориво* (на 
кВтчел) 

EUR/MВтч 37.39 37.39 48.25 48.25 38.47 38.47 48.25 48.25 

Стойност на 
електроенергията 

EUR/MВтч 60.48 56.49 60.48 56.49 64.19 72.70 64.19 72.70 

Стойност на топлинната 
енергия 

EUR/MВтч  21.25 21.25 24.15 24.15 21.98 21.98 24.15 24.15 

Дял на оползотворяване на 
топлинната енергия 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % 0 % 

Нетни приходи от 
експлоатацията 

EUR/MВтчел 39.37 35.38 32.10 28.11 42.91 24.23 35.81 14.25 

Времетраене на 
експлоатацията общо 

ч/год. 3 500 5 500 3 500 5 500 3 500 5 500 3 500 5 500 

Нетни годишни приходи EUR/MВт 114 051 184 819 88 600 144 824 126 426 174 888 101 571 130 476 

Срок на откупуване години 8.3 5.14 10.7 6.6 7.5 5.4 9.4 7.3 

Вътрешна норма на 
възвръщаемост 

% 9.1 19.7 4.8 13.9 11.1 18.3 7.1 11.7 

 

* Вижте бележката под предходната таблица. 
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Предварителната оценка показа, също така, че икономическата жизне-
способност на комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия за 
задоволяването на сезонното потребление на топлинна енергия (т.е. 3 500 ч/год.) е малко 
ниска (вътрешна норма на възвръщаемост между 8 и 11 %, прост срок на откупуване над 8 
години) в сравнение с обикновено очакваната от инвестиции в промишлеността норма на 
възвръщаемост 15-20 %. 

Изводи 
Заедно с ДДС и акцизите, ревизираният през 1998 г. данък за емисии на СО2 

ще има важно отражение върху икономическите резултати от комбинираното производство 
на топлинна енергия и електроенергия. Дадените преференции под формата на 
освобождаване от данък повишават нормата на възвръщаемост с около 6 %, което 
намалява срока на откупуване на една средноголяма централа с комбиниран цикъл с 1 
година, като в същото време не дава никакви предимства на нови, по-малко ефективни (в 
сравнение с производството при комбиниран цикъл) централи за производство на 
топлинна енергия и електроенергия. Конкурентоспособността на комбинираното 
производство на топлинна енергия и електроенергия, обаче, ще бъде силно повлияна от 
бъдещите цени на електроенергията, които ще бъдат определени с пазарната реформа в 
енергетиката.16 

 

ЗАКОНЪТ ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ 1999 Г. 
Обща информация 
Словения направи първата стъпка за привеждане на енергетиката си в 

съответствие с изискванията на процеса за присъединяване към ЕС чрез приемането на 
Закон за енергията през октомври 1999 г. Според този закон две трети от пазара на 
електроенергията трябва да бъдат отворени най-напред за конкуренция на национално 
ниво, а после и на равнище ЕС. 

От 15 април 2001 г. всички производители могат да продават своята 
електроенергия на националния пазар. За новите централи се изисква разрешително за 
продажба на електроенергия. Всички крайни потребители, които имат мощност за 
свързване над 41 киловата и всички електроразпределителни фирми имат право да 
купуват  на отворения пазар. Останалите "потребители-пленници" (главно домакинствата) 
се обслужват от електроразпределителните фирми в режим на обществена услуга. 

Пазарът ще бъде отворен за внос от 1 януари 2003 г. по клаузата за 
реципрочност в закона. Тъй като Словения е нетен износител на електроенергия, много е 
възможно желанието на фирмите-производителки на електроенергия да продават 
директно на широка гама правоспособни потребители в чужбина да е било основният 
фактор, мотивирал приемането на решението за широкото отваряне на пазара, заложено в 
закона. 

                                                           
16 Поради липсата на надеждни прогнози за цените на горивата и електроенергията при либерализиран 
енергиен сектор и предвид на неопределените все още условия на продажбите на електрическата мрежа, 
ние не можем да направим макроикономически сравнения между инвестициите в комбинирано производство 
на топлинна енергия и електроенергия и другите варианти (технологични подобрения, инсталиране на котли 
за пара/топлинна енергия и т.н.). Въпреки че ние приемаме, че отделните фирми са направили сравнение 
между вътрешните норми на възвръщаемост при различните варианти, дoстъп до данните ни бе отказан. 
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Пазарът за природен газ ще бъде либерализиран с по-бавни темпове. Всички 
производители на електроенергия, включително и производителите на автомобили, ще 
бъдат правоспособни потребители на природен газ след януари 2003 г. 

За фирмите за обществени услуги по преноса и разпределението ще бъде 
осигурена възможност да договарят условията за достъп до газопреносната мрежа. 

 

Условия, които имат пряко въздействие върху 
комбинираното производство на топлинна 
енергия и електроенергия 
Лобитата, защищаващи интересите на комбинираното енергопроизводство и 

на производството на електроенергия от мини-ВЕЦ, в общи линии успяха да вмъкнат 
благоприятни клаузи в закона по отношение на "квалифицираното производство", т.е. 
производството на електроенергия при висока ефективност, като например чрез 
централите с комбиниран цикъл или от възобновяеми енергийни източници. Пазарните 
оператори ще бъдат задължени да купуват електроенергията от квалифицираното 
производство на цена, най-малкото равна на текущата пазарна цена. Реалният смисъл на 
това ще бъде изяснен след въвеждането на нормите на пазарно регулиране.17 (Макар че то 
трябваше да бъде извършено в рамките на 12 месеца след влизането на закона в сила, 
към момента на изтотвянето на настоящия доклад – 18 месеца след приемането на закона 
– тези норми на регулиране все още не са приети). 

Други две разпоредби на закона облагоприятстват малките централи с 
комбиниран цикъл и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници. 
Първо, "квалифицирани производители" с капацитет под 1 киловат ще могат да продават 
произведената от тях електроенергия на всички потребители, включително и на тези под 
41 киловата. Те ще имат достъп и до пазара за жилищния сектор, който вероятно ще им 
предложи по-високи цени. 

Втората разпоредба ограничава разходите за достъп до мрежата на дребните 
квалифицирани производители. То гласи: "Цената за използване на преносните и 
разпределителните системи за електроенергия, произведена от квалифицирани 
производители с номинална мощност до 1 мегават, не може да включва разходни 
компоненти над минималните разходи за предоставянето на тези услуги". Това като че ли 
елиминира възможността за включване в таксите за достъп до мрежата на неприсъщи 
компоненти – като например за пренос (извън енергоподаването за местни потребители). 
Тъй като са възможни различни предварителни оценки и разпределение на системните 
разходи, бюрото за енергийно регулиране вероятно ще избере благоприятна 
предварителна оценка на системните разходите за местните производители, при условие, 
че се запази благоприятното отношение към комбинираното производство на топло- и 
електроенергия и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници. 

Освен това, в закона има и клаузи за въвеждането на сертификати за "зелена 
енергия" и квоти за препродавачите (разпределителните фирми). Няма задължение кога и 
в каква степен трябва да се прилага този инструмент. 

                                                           
17 Това може да означава, че “квалифицираното производство” ще се продава по клирингова пазарна цена, 
докато другите участници на пазара ще сключват договори по цената, която предлагат. 



Добри практики на политика и мерки за смекчаване  
на изменението на климата.  

Словения 105

Изводи 
Законът за енергията от 1999 г. полага основите на нова нормативно-правна 

рамка, която уравновесява пазарните механизми и държавната намеса в интерес на 
повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на ефективното и/или основаното 
на използване на ВЕИ енергопроизводство, като например комбинираното производството 
на топлинна енергия и електроенергия. Никой, обаче, не е в състояние да направи 
окончателна оценка на въздействието на законовата рамка върху конкретните начини на 
производство на електроенергия, докато не бъдат определени точните принципи на 
регулиране и техническите правила. При слабите възможности на държавата, 
несигурността, свързана с присъединяването към ЕС и процеса от Киото, както и 
натрупаната обществена и политическа мощ от големите фирми за производство и пренос 
на електроенергия, пътят към стабилни и благоприятни условия за продажба на 
електроенергията, произведена от централите с комбиниран цикъл ще си остане дълъг и 
неравен. Тъй като процесът все още не е завършен, би било прекалено рано да се правят 
каквито и да било изводи относно ефекта на режима, който в крайна сметка ще бъде 
установен по отношение на комбинираното производство на топлинна енергия и 
електроенергия. 

 

ИЗБРАНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ 
След влизането в сила на данъка върху емисиите на СО2 през 1997 г., в 

Словения бяха изградени шест нови централи с комбиниран цикъл с обща инсталирана 
мощност 17.1 MВтел, което представлява 0.75 % от националните мощности за 
производство на електроенергия и приблизително 15 % от мощностите за производство в 
промишлеността (120 MВтел).18 

През януари 2001 г. изпратихме на генералните директори и директорите по 
енергийните въпроси на тези централи въпросник, в търсене на информация за 
използваната технология и постигнатите резултати19, както и относно факторите, които са 
повлияли на тяхното решение да използват комбиниран цикъл. Питахме ги, също така, как 
фирмите са били информирани за въвеждането на промени в данъка върху емисиите на 
СО220 и какво е било влиянието на подчиняването на сектора на пазарните механизми 
върху процеса на взимане на решение като цяло. Отговориха пет фирми. Проведохме и 
интервюта по телефона с директорите на тези фирми и с директора по енергийните 
въпроси на фирмата "Ята Д.О.О.". 

 
 

                                                           
18 Източник: Международна агенция по енергетика, 1996 г.; “Коген Юръп”, 1999. 
19 Поискахме информация по-специално за типа и мощността на двигателя, съотношението между 
производството на топлинна енергия и електроенергия; нормата на ефективност за производството на 
топлинна енергия и общата норма на ефективност; температурния режим; работното време, годишното 
производство на топлинна енергия и електроенергия.  
20 Средствата за масова информация и Държавен вестник на Република Словения бяха споменати като 
единствените източници на информация. Ние приемаме, че е имало и допълнителни канали за информация 
за обявяване на преработения данък от 1998 г. (като например Индустриалната камара, Словенският Е-
Форум), но нашият въпросник се оказа недостатъчен за получаване на по-конкретни отговори. 
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Профил на фирмите 
Таблица 6 предлага информация за статута на собствеността на фирмите, 

инсталираните мощности за комбинирано производство на топлинна енергия и 
електроенергия, и основните им стопански дейности. Никоя от шестте фирми не е 
използвала преди това комбиниран цикъл. Преди това са разчитали на разделно 
производство на топлинна енергия и пара. 
Профил на изследваните фирми Таблица 6 
Фирма Инсталирана 

мощност за 
комбинирано 
производство на 
електроенергия и 
топлинна енергия 
(кВтeл) 

Форма на 
собственост 

Основна сфера 
на дейност / 
продукт 

Цел на 
производството на 
електроенергия и 
топлинна енергия 

"Енергетика"-
Любляна 

6 640 общинска Разпределение 
на топлинна 
енергия и газ 

Продажба (топлинна 
енергия), 
потребление за 
собствени нужди 
(електроенергия) 

"Здравилишче 
Ласко" (термален 
извор) 

250 частна Туризъм и 
медицински 
услуги 

Потребление за 
собствени нужди 

"Ята ДОО" 922 частна Птицевъдство Потребление за 
собствени нужди 

"Енергетика 
Равне" 

3 х 2 766 общинска-
частна 

Разпределение 
на топлинна 
енергия за 
металообработв
ащата 
промишленост 

Продажба и 
потребление за 
собствени нужди 
(топлинна енергия), 
потребление за 
собствени нужди 
(електроенергия) 

"ЕЛАН ДД" 770 частна Спортно 
оборудване 

Потребление за 
собствени нужди 

"Колектор Идрия" 180 частна Промишлено 
оборудване 

Потребление за 
собствени нужди 

Източник: Данни, получени чрез въпросник 

 
Може би най-значителната разлика между въпросните фирми бе делът на 

разходите за енергия в общите им разходи. Главната цел на производството на енергия в 
"Енергетика Любляна" и "Енергетика Равне" бе подаването на енергия на местни 
потребители. В тези фирми разходите за енергия представляваха повече от половината от 
общите разходи. В другите фирми, които произвеждат топлинна енергия и електроенергия 
само за собствени нужди, делът на разходите за енергия е по-малко от 10 % – в повечето 
случаи е под 5 %. Също така, инсталираните мощности в "Енергетика Любляна" и 
"Енергетика Равне" бяха по-големи от тези в другите фирми, като представляваха общо 
две трети от общите за шестте фирми. 
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Въздействие на въглеродния данък върху 
взимането на решение 
Ние очаквахме, че данъкът върху емисиите на СО2 е имал по-голямо влияние 

в двете по-големи фирми. Но в отговорите си на въпросника нито по-големите, нито по-
малките фирми определят данъка върху емисиите на СО2 като фактор, оказал влияние 
върху процеса на взимане на решение. По-големите фирми, обаче, все пак се отличаваха 
от малките по това, че са взимали предвид очакваните промени в нормативно-
регулаторната уредба в енергетиката, с което потвърдиха нашата теза, че по-големите 
фирми ще отчитат по-широк спектър от фактори при взимането на решение. 

А в случая на "Енергетика Равне" едно по-късно интервю с директора разкри, 
че данъкът върху емисиите на СО2 все пак е играл известна роля при взимане на 
решението какъв тип технология да се инсталира.21 Фирмата наистина е преразгледала 
първоначалния си избор на технология с оглед на промените от 1998 г. в структурата на 
данъка.22 

И в двете "енергийни" фирми процесът на планиране на инсталираните след 
1997 г. централи с комбиниран цикъл е започнал преди въвеждането на данъка върху 
емисиите на СО2 през 1997 г. и още повече е предхождал въвеждането на благоприятните 
за комбинираното енергопроизводство промени от края на 1998 г. Нашите информатори 
заявиха, че ако са знаели за предвижданите изменения в данъка върху емисиите на СО2, 
биха ги взели под внимание при взимане на решението какъв вид технология за 
комбинирано производство да използват. 

Основни фактори, влиящи върху изграждането 
на мощности за комбинирано производство 
Според въпросника, основните фактори за изграждането на мощности за 

комбинирано производство са били, във всички случаи: 
- необходимостта от преминаване от морално остаряло оборудване, с ниска 

ефективност и високи производствени разходи, към най-добрата съществуваща в момента 
технология; 

- високата цена на електроенергията (във върховите периоди), подавана от 
обществената мрежа; 

- желанието за намаляване на  общите производствени разходи. 
Допълнителните фактори включваха желанието да се осигури стабилно 

подаване на енергия с високо качество и да се намалят отрицателните въздействия върху 
околната среда, на местно равнище. Въпреки че отговорилите на въпросника изразяваха 
загриженост за екологичния имидж на своята фирма, конкретният въпрос за изменението 
на климата като че ли не е бил взиман под внимание. 

Независимо от различията между анкетираните фирми, оказа се, че данъкът 
върху емисиите на СО2 не е играл никаква роля при взимането на решение за инвестиции, 
освен в случая на "Енергетика Равне". Въпреки това, всички фирми споделиха, че новите 
инсталации са довели до намаляване на емисиите на СО2. 
                                                           
21 Интервю с г-жа Мойка Керт Кош, Директор на фирмата, на 26 февруари 2001 г. 
22 Поради направените промени в данъка през есента на 1998 г. икономическите показатели на 
технологичните варианти трябваше да бъдат преизчислени. 
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Намаления на емисиите, постигнати с новите 
централи за комбинирано производство  
на топлинна енергия и електроенергия 
Таблица 7 представя експлоатационни данни за включените в нашия обзор 

централи с комбиниран цикъл, които данни използвахме за изчисляване на постигнатите 
намаления на емисиите на СО2. Емисиите на СО2 от комбинираното производство на 
топло- и електроенергия бяха сравнени с предишни емисии на СО2, като използвахме два 
различни показателя за непреките емисии на СО2, съответстващи на електроенергията, 
закупена от националната мрежа: 

• Средните специфични норми на емисии на СО2 от производството на 
електроенергия в Словения: т.е. 0.5 кг СО2/кВтчел (вж. колонка "Икономии 1" в Табл. 7); 

• Специфичните норми на емисии на СО2 на работещите с въглища ТЕЦ в 
Словения при производството на електроенергия, т.е. 1.1 кг СО2/кВтчел (вж. колонка 
"Икономии 2" в Табл. 7). 

Намалението на емисиите при производство само на електроенергия е 
значително по-високо от намалението при производство само на топлинна енергия.23 По 
тази причина общите икономии на енергия, свързани със средните специфични емисии от 
производството на електроенергия в Словения (0.5 кг СО2/кВтч) са дадени в колонката 
ИКОНОМИИ 1. Обаче икономиите са почти пет пъти по-големи, ако за сравнение се вземат 
емисиите на работещите с въглища ТЕЦ в Словения  – 1.1 кг СО2/кВтч (вж. Табл. 7). 

Сравнението е уместно, тъй като в Словения ТЕЦ-овете са най-проблемните 
предприятия от гледна точка на въздействието върху околната среда и производствените 
разходи. Нещо повече, през периода, когато бяха инсталирани комбинираните мощности, 
модернизацията на работещите с въглища топлоцентрали беше главният вариант на 
правителствената политика, независимо от евентуалните му икономически и екологични 
последици.24  

                                                           
23 И за двата случая бе приета 90 % ефективност на конверсията за оценяването на емисии от предходно 
производство само на топлоенергия. 
24 На 6 януари 1999 г. бе проведен национален референдум по въпроса дали държавата трябва да даде 
финансова гаранция за изграждането на нова работеща с въглища електроцентрала с мощност 200 мегавата 
в Трбовлие, която да замени старата централа с мощност 120 мегавата. Предложението бе отхвърлено от 
болшинството от гласувалите (една трета от имащите право на глас). 
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Икономии на емисии на СО2, постигнати от централите с комбиниран цикъл  Таблица 7 
ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЕМИСИИ НА СО2 

ФИРМА Ел.енергия 

(кВтч/год.) 

Топлинна 
енергия 

(кВтч/год.) 

Ефективност на 
производството на 
електроенергия 

Природен газ 
(централа с 
комбиниран цикъл) 

(кВтч /год.) 

Емисии 

(т СО2/год.) 

ИКОНОМИИ 1* 

(т СО2/год.) 

ИКОНОМИИ 2** 

(т СО2/год.) 

"Енергетика 
Любляна" 

45 830 000 64 648 000 30 % 153 123 956 30 733 6 599 34 097 

"Здравилишче 
Ласко" 

875 000 1 452 500 34 % 2 543 605 511 251 776 

"Ята ДОО" 3 434 000 3 762 000 38 % 9 036 842 1 814 842 2 803 

"Енергетика 
Равне" 

37 758 390 26 038 000 41 % 91 824 87 18 430 6 256 28 911 

“ЕЛАН ДД" 4 956 430 6 443 359 39 % 12 708 795 2 551 1 364 4 338 

ОБЩО 92 853 820 102 343 859  269 238 076 54 037 15 213 70 925 

Източник: Данни, получени чрез въпросника 

* Икономии 1: изчислени чрез сравнение на средните специфични емисии на СО2 при производството на електроенергия в Словения, т.е. 0.5 кг СО2/ кВтчел 

** Икономии 2: изчислени чрез сравнение на специфичните емисии на СО2 от работещите с въглища ТЕЦ, т.е. 1.1 кг СО2/ кВтчел 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
Данните от проучването показват, че инсталирането на мощности за 

комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия може да бъде 
категоризирано като добра практика за намаляване на емисиите на парникови газове, 
защото: 

• постигнато е значително намаление на емисиите на СО2; и 

• решенията за инвестиции бяха взети с оглед на пазарната конюнктура, и то 
от хора, които следят потребностите на пазара; 

Ако приемем, че се създава по-точно очертана рамка за пазара на 
електроенергия, чрез която се реализират основните принципи на новия Закон за 
енергията от 1999 г., и че цените на електроенергията ще станат по-предсказуеми, то 
можем да очакваме нови инвестиции в малки централи с комбиниран цикъл (например под 
1 MВтел). Следователно проектите, обект на проучването, по принцип са възпроизводими в 
широк мащаб. 

В условията, при които бе въведен през 1997 г., данъкът върху емисиите на 
СО2 не оказваше сериозно влияние нито върху икономическите показатели на централите 
с комбиниран цикъл, нито върху инвестиционните решения. По принцип, преференциите по 
въведения през 1998 г. механизъм за СО2-данъка, наред със замяната на данъка върху 
продажбите с ДДС и акциз, трябва значително да повишат икономическата атрактивност на 
централите с комбиниран цикъл. Стимулирането, осигурено чрез освобождаване от данъка 
върху емисиите на СО2 въз основа на Постановлението, подобри вътрешната норма на 
възвръщаемост на централите с комбиниран цикъл с около 6 % и намали простия срок на 
откупуване с около една година. Проучванията, обаче, не установиха достатъчно 
доказателства за пряко влияние на данъка върху решенията, които бяха предмет на нашия 
анализ, тъй като тези решения са били взети преди направените през 1998 г. промени. 

Липсата на нови решения за инвестиране в комбинирано производство на 
топлинна енергия и електроенергия в периода след 1999 г. се обяснява с известна 
несигурност, характерна за този период: по-специално продължаващата липса на 
подзаконови актове, недостатъчният административен и правен опит за изясняване на 
последиците от прилагането на новия Закон за енергията и бързото повишаване на цените 
на нефта и природния газ. 

Въз основа на анализа правим следните препоръки: 
1. Положителното въздействие на данъка върху емисиите на СО2 – както за 

околната среда, така и за икономиката, би могло да се засили, ако данъкът бъде 
разглеждан като централен инструмент в рамките на обща програма за реформа на 
"зеления бюджет". Ако данъците върху работната ръка и сделките с капитал бъдат 
съответно намалени, данъкът върху емисиите на СО2 и други евентуални "зелени" данъци 
биха срещали по-малка съпротива от страна на индустрията и професионалните съюзи. 

2. При хармонизиране на СО2-данъка със съответните разпоредби на ЕС (за 
държавните субсидии), данъкът трябва да бъде хармонизиран и от гледна точка на 
законодателния и конституционнся ред на Република Словения или в Закона за опазване 
на околната среда трябва да се осигури допълнителна подкрепа за този данък; 

3. Част от приходите от СО2-данъка трябва да бъдат предназначени за 
проекти, които са пряко свързани с намаляването на емисиите на ПГ – в страната или в 
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чужбина – под формата на финансиране на развитие и внедряване на проекти по икономии 
на енергия и технологии за използване на възобновяеми енергийни ресурси. 

4. Трябва да се изгражда по-ефективна система за комуникация с 
обществеността и с различните заинтересовани страни по въпросите на рационалния 
смисъл на СО2-данъка и неговото място в бюджетната и екологичната политика ; 

5. Бъдещите промени по данъка върху емисиите на СО2 трябва да балансират 
желанието за последователност на политиката с необходимостта от засилване на 
въздействието на този данък и на рационалното му прилагане. 

6. Промените по СО2-данъка трябва да се подготвят съвместно с индустрията 
и неправителствените организации (в т.ч. професионални и екологични организации). 
Също толкова важно е последиците от бъдещите промени да се оповестяват публично 
доста време предварително, за да могат промишлените предприятия да се адаптират и за 
да могат да бъдат разработени навреме други политики, хармонизиращи с предложените 
промени. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
 

ЕЛЕНА ПЕТКОВА 

 

Представените в настоящия доклад проучвания предлагат информация и 
мнения в подкрепа на два доста различни комплекса от изводи и препоръки. Първо, 
направените констатации са в подкрепа на заключенията по инструментариума, 
политиките и проектите, които правителствата на страните от Централна и Източна Европа 
могат да приложат за насърчаване на рентабилно и социално и политически приемливо 
намаляване на емисиите на парникови газове. Тези изводи могат да помогнат на страните 
от Централна и Източна Европа да конкретизират приоритетите си и да насочат 
ограничените си ресурси към онези политики и мерки, които най-пълно съответстват на 
целите и условията в съответната страна. Второ, използването на общи критерии от 
авторите (макар и не в еднаква степен при отделните проучвания) води до някои 
методически заключения относно приложимостта и реалната стойност на тези критерии. 
Настоящият раздел се състои от две части – с цел да отрази двата различни комплекса от 
изводи. 

 
ИЗБОР НА ПОЛИТИКИ И МЕРКИ 
На пръв поглед може да изглежда, че страните от Централна и Източна 

Европа са слабо мотивирани да прилагат целеви политики и мерки за намаляване на 
емисиите на ПГ. Промените в горивната база и спад в промишленото производство след 
края на социалистическото управление доведоха до значително намаление на общите 
равнища на емисиите в региона. Освен това, мерките за преструктуриране на икономиката 
доведоха до намаляване на енергопотреблението и на въглеродния интензитет в бързо 
реформиращите се национални стопанства. 

Съществуват най-малко три причини, обаче, заради които страните от 
Централна и Източна Европа не трябва разчитат само на макроикономическите реформи 
за изпълнение на ангажиментите си по Протокола от Киото. Първо, при по-бързо 
развиващите се икономики от Централна и Източна Европа абсолютните равнища на 
емисиите се повишават: Словения вече е надхвърлила равнището, за което е поела 
ангажимент, докато някои други страни се приближават към съответните национални 
целеви равнища. Второ, емисиите от някои сектори, като например транспорта, се 
увеличават и по абсолютен размер, и като дял от общите емисии на ПГ в страните от 
Централна и Източна Европа. Вследствие на това, структурата и относителната значимост 
на източниците на емисии се променя в посока към увеличаване дела на емисиите от 
транспорта и жилищния сектор. Трето, либерализацията на цените и търговията и 
приватизацията може би са достатъчни да стимулират енергопроизводителите да 
преминават към по-чисти конвенционални горива и да се повишава ефективността в 
частния сектор, но не водят непременно до по-висока ефективност и намаляване на 
емисиите на ПГ в обществения и жилищния сектор. Не водят и до насърчаване на 
развитието на технологии за производство на енергия от възобновяеми източници, а 
такива технологии могат в по-дългосрочен план да осигурят най-големия потенциал за 
устойчиво намаление на емисиите. 
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Друга причина за разглеждане на целенасочените мерки и инструменти за 
намаление на емисиите на ПГ в Централна и Източна Европа е свързана с участието на 
страните в гъвкавите механизми по Протокола от Киото. Националните икономики на 
страните от Централна и Източна Европа се характеризират с енергоемкост и интензивни 
емисии. Пилеят се огромни количества енергия, което се свежда до финансови 
разхищения. Днес (т.е. в близко бъдеще) политиките и мерките за намаляване на емисиите 
на ПГ не само водят до икономия на енергийни ресурси (и така увеличават приходите на 
потребителите и стопанските субекти), но и до освобождаване на емисионни квоти по 
Протокола от Киото, които биха могли да бъдат продадени, за да се получат допълнителни 
приходи. Тези средства могат да бъдат реинвестирани за ускоряване постигането на 
полезни екологични и други резултати, които от своя страна биха могли да улеснят 
изпълнението на международните задължения по равнището на емисиите. 

Необходимо е страните от Централна и Източна Европа още сега да 
инициират и реализират целенасочени политики и мерки за намаляване на емисиите на 
ПГ, като използват конкретните възможности и преодоляват негативните тенденции в 
конкретни сектори. 

Сравнително малки суми от държавните субсидии посредством целеви 
инструменти – като например специализираните фондове за енергийна ефективност в 
Унгария или "мекото" финансиране за използване на възобновяеми енергийни източници в 
Полша – са възможности за намаление на емисиите чрез малки проекти за жилищния 
сектор, за районно топлоснабдяване или за местно енергоснабдяване. Така например, 
средното равнище на финансиране на проекти в Унгария е 115 000 USD от Кредитния 
фонд за енергоспестяване и 70 000  USD от Кредитната програма за енергоспестяване, 
докато общите разходи за проект по използване на ВЕИ, от представените проучвания в 
Полша, са между 33 000 и  1.2 млн. USD.  

Проучванията в Унгария и Полша показват, че механизмите на "меки" заеми за 
намаляване емисиите на ПГ чрез малки проекти по повишаване на енергийната 
ефективност и използване на ВЕИ могат да постигнат три цели. Първо, те могат да 
изиграят ролята на катализатор за привличане на допълнително финансиране, като 
например безвъзмездни помощи и финансиране от местни субекти, чуждестранни кредити 
и безвъзмездни помощи от Глобалния екологичен фонд. Второ, те могат да използват 
възможности, които едва ли ще бъдат реализирани посредством макроикономически 
реформи – например намаляване на емисиите чрез повишаване на енергийната 
ефективност в обществените сгради или чрез осъществяване на неконкурентоспособни за 
момента малки проекти по използване на ВЕИ. Трето, те могат да постигнат значителни 
намаления на емисиите чрез финансиране и подпомагане на голям брой проекти. В 
Унгария, където фондовете имат по-дълъг опит, приносът им възлиза на 4 % от общото 
намаление на емисиите на ПГ през последните 10 години. 

Досегашният опит показва, че страните от Централна и Източна Европа трябва 
да прилагат финансови механизми за подпомагане на малки проекти, които са екологично, 
социално и политически желателни, но без целева помощ не биха били финансово 
жизнеспособни. 

Проучванията в настоящия доклад показват, че различните мерки са свързани 
с различни екологични резултати, относителни общи разходи, социални ползи, 
рентабилност и себестойност на намалението на емисиите на ПГ. И докато би било много 
трудно да се сравняват данните от различните проучвания, в близкосрочен план 
повишаването на ефективността на крайното енергопотребление е желателна и 
икономически ефективна мярка както за намаляването на емисиите на ПГ, така и за 
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положителните социални и общоекологични резултати. Разходите за 1 т СО2-еквивалент 
намаление на емисиите ще бъдат различни за различните страни в зависимост от 
множество променливи, но разходите в размер на 5.80 до 17.50 USD за 1 т СО2-
еквивалент, посочени в проучванията за България, биха могли в известна степен да бъдат 
показателни за разходите за намаляване емисиите на ПГ чрез мерки по повишаване 
ефективността на енергопотреблението. 

Проучванията в Полша, Унгария, Румъния, България и Словения показват, че 
общините и фирмите за районно топлоснабдяване са силно заинтересовани от 
реализирането на проекти за повишаване на енергийната ефективност, за комбинирано 
производство на топло- и електроенергия и за използване на възобновяеми енергийни 
източници. Повишаването на цените на енергията може да подтикне някои потребители 
(като например в Румъния) да откажат да плащат сметките си за енергия, което може 
допълнително да утежни вече тежкото финансово бреме на обществените институции и 
органите на властта. Представеният в доклада опит на Полша, Унгария и България 
показва, че за да се откликне на тези стимули, е необходимо местните обществени 
институции (като например общините, училищата и болниците) да разполагат с достатъчна 
автономия във фискалната политика и взимането на отговорни решения, както и с достъп 
до преференциално финансиране. 

По принцип, икономическите инструменти, насочени към интернализация на 
разходите за опазване на околната среда (т.е. превръщане на външните разходи във 
вътрешни), притежават голям потенциал за стимулиране на мерки по намаляване 
емисиите на ПГ (аргументи за това са дадени в проучването за транспортния сектор на 
Чешката република). Според заключението на чешките проучвания, обаче, практическите 
политики за насърчаване на интернализацията на разходите за опазване на околната 
среда все още остават в младенчески стадий както на национално равнище, така и на 
равнище на Европейския съюз. Докато не бъдат разработени такива политики, 
многообещаващи инициативи като, например, производството на биодизелово гориво и 
използването на комбиниран транспорт ще продължават да се нуждаят от обществено 
субсидиране, за да бъдат жизнеспособни. По отношение практическото приложение на 
икономическите инструменти, словенските проучвания установяват, че неотдавна 
въведеният данък върху емисиите на СО2 засега не е успял да стимулира инвестиции във 
водещите до икономии на емисии мощности за комбинирано производство на топлинна 
енергия и електроенергия. Това вероятно произтича от забавения ефект на данъчната 
политика върху процесите на взимане на решения и от общата липса на сигурност в бързо 
променящата се политическа и икономическа среда. Проучването показва, че при визиране 
на положително влияние върху взимането на решения трябва да се използват фискални 
инструменти, отчитащи икономическите и институционалните обстоятелства в по-широк 
аспект (например либерализацията на цените), адекватно информиране на 
обществеността и последователно прилагане на тези фискални инструменти във времето. 

Проучванията в отделните страни разкриват и още един фактор за 
реализирането на мерки за смекчаване на изменението на климата: необходимостта от 
изграждане на институционален потенциал, за да се гарантира устойчивост и 
мулитплициране на успешно осъществените проекти. Българският доклад, например, 
показва как създаването на сдружение на общини, поставило си за цел повишаване на 
енергийната ефективност, би могло да играе жизненоважна роля за увеличаване на 
мащаба на успешни пилотни проекти в общините. Но за изграждане на институционален 
потенциал обикновено е необходима първоначална безвъзмездна финансова помощ отвън 
и последователни усилия в рамките на продължителен период от време. Успехът в 
изграждането на институционален потенциал зависи от такива макроикономически 
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политики като фискална децентрализация, наличие на "меки" и творчески форми на 
финансиране и, в крайна сметка, в дългосрочен план, общи условия и рискове, свързани с 
търговското финансиране на малки обществени проекти. 

Крайният извод, който може да бъде направен от тези проучвания, е че 
проектите и мерките с положително въздействие върху емисиите на ПГ водят и до широк 
спектър от ползи с непосредствено значение за политиците и гражданите на страните от 
Централна и Източна Европа. Така например, намаляването на емисиите на СО2 се 
съпътства от намаляване и на други форми на замърсяване на въздуха. При 
комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия се повишава 
енергийната ефективност и се понижават разходите на потребителите – при запазване и 
дори повишаване на качеството на услугата. Нещо повече, малки инвестиции в сферата на 
крайното потребление и доставките могат да създадат нови работни места, както и да 
увеличат местния потенциал за взимане на отговорни решения. Следователно, чрез 
активно осъществяване на политики и мерки за намаляване на емисиите на ПГ в страните 
от Централна и Източна Европа може същевременно да се подобрява и благосъстоянието 
на населението в икономическата, социалната и други сфери. 

 
ИЗБОР НА МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА 
Вторият комплекс от изводи и препоръки от проучванията има методологичен 

характер и отговаря на въпроси като: има ли полза от критериите за оценка?; как трябва да 
се прилагат?; какви са поуките, извлечени от прилагането им в шестте страни? 
Прилагането на критериите към избраните политики и мерки в шестте страни от Централна 
и Източна Европа доведе до редица общи методически констатации: 

• Общ комплекс от критерии може да бъде приложен към различни политики, 
мерки и проекти за намаляване на емисиите на ПГ. Последователното му прилагане 
позволява сравнение между различни мерки, осъществявани в различни мащаби. Ако 
позволяват такова сравняване и бъдат използвани, критериите и факторите улесняват 
определянето на приоритетните мерки сред различните по характер инициативи. 
Комплексът от критерии и фактори за оценка консолидира решенията за насочване на 
ресурсите към постигане на конкретни цели, които могат да варират от икономически 
изгодно намаляване на емисиите на ПГ до цели, свързани с пазара, както и до социални и 
политически цели – например развитие на пазар за конкурентоспособни възобновяеми 
енергийни източници или създаване на нови работни места. 

• Намирането или изчисляването на количествени данни за отделните 
проекти или инструменти е сравнително лесно, макар че използването на 
непоследователни методики за измерване може да стесни приложимостта на данните. 
Така например, въпреки че проучванията за всяка една от страните съдържат данни за 
намалението на емисиите на СО2, само в проучванията от България и Полша се съдържат 
данни за намаление на емисиите и на други замърсители, като например SO2, NОx и 
частици. Такава информация позволява да се направят изводи за допълнителните 
екологични ползи от общинските проекти за повишаване на енергийната ефективност и 
използването на ВЕИ. За количествени показатели, обаче, данни или не съществуват, или 
трудно се поддават на оценка. Това се отнася до измерването на фактори като например 
създаването на нови работни места или намаляване на разходите на социално слабите 
групи от населението. 
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• Качествените фактори за измерване на критериите са много по-трудно 
приложими. В контекста на Централна и Източна Европа качествени критерии и фактори 
като развитието на институционалния потенциал, институционализацията и условията за 
мултиплициране често определят дали дадени мерки за намаляване на емисиите на ПГ ще 
бъдат реализирани в широк мащаб. Така например, в България един единствен 
демонстрационен проект – съчетан със значителни инвестиции в разпространение на 
информация, изграждане на кадрови и институционален потенциал и създаване на мрежа 
– е довел до изграждането на някои институции и е поставил основите за мултиплициране 
на проектите за повишаване на енергийната ефективност в жилищни сгради в най-малко 
25 града. Трябва да се има предвид, че информацията за качествени показатели по-трудно 
се намира и по-трудно се поддава на оценка. 

• Критериите могат да се прилагат по-добре към конкретни проекти и 
инициативи, отколкото към макроикономическите политики. Проучванията в шестте страни 
са първи опит за емпирично приложение на критериите, а на този етап не са сравнявани 
мненията "за" и "против" по различните проекти и мерки. Ако се прилагат последователно, 
критериите могат да разкрият аргументите "за" и "против" при един спрямо друг проект. 
Такава информация би повишила качеството на взимането на решения за дейностите по 
смекчаване на изменението на климата. 

• Въпреки че в повечето от проучванията критериите бяха приложени за 
отделни проекти, направените констатации са в подкрепа на изводите относно 
макроикономическите политики, които подпомагат или възпрепятстват реализирането или 
увеличаването на мащабите на реализация на проекти по намаляване на емисиите на 
замърсители. 

Критериите и факторите за оценка на политиките и мерките бяха 
предназначени да отговорят на трите принципа на Конвенцията по отношение на 
политиките и мерките: намаляване на емисиите на парникови газове, насърчаване на 
устойчивото развитие и съобразяване с националните условия. В този смисъл критериите 
бяха разработени съобразно региона на Централна и Източна Европа, и най-вече 
съобразно онези страни от региона, които се стремят към присъединяване към 
Европейския съюз. Много от тези критерии, обаче, могат да бъдат подходящи и за други 
страни. Например, намаляването на разходите на потребителите, създаването на нови 
работни места или финансовата устойчивост на проекта вероятно ще бъдат важни 
съображения за всяка страна, която обмисля въвеждането на политики и мерки за 
смекчаване на изменението на климата. 

 


