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Автореферат 

Амбициите на Европейския съюз за водеща роля в международната политика са 

много и разностранни. Те невинаги са оправдани въпреки усилията на държавите 

членки и общностните институции да постигнат това. Политиката в областта на 

околната среда обаче е именно такава област, в която ЕС доказва водещата си позиция 

на глобално ниво. Тази политика е огромна както по своя обем – над 300 директиви, 

така и по своя обхват. В най-тесен смисъл нейните области включват качеството на 

атмосферния въздух, на сладководните и соленоводните басейни, подземните води, 

почвите, управлението на отпадъците, употребата на химически препарати, ядрената 

безопасност, защитата на биологичното разнообразие, местообитанията и птиците. В 

по-широк смисъл всички политики на ЕС съдържат в себе си екологичен компонент и 

по-конкретно всички общи политики на ЕС би следвало да се придържат към идеята за 

устойчиво развитие. Поради тези причини не е случайно, че ефектите на политиката в 

областта на околната среда надхвърлят и конкретните области, които е предвидено да 

регулират. Всъщност още от самото ѝ начало политиката в областта на околната среда 

съдържа особено важни икономически последици. Основната изследователска цел на 

дисертацията е да анализира именно въздействието на политиката в областта на 

околната среда върху икономиката, като емпирично изследва примери от 

икономиката на България.  От академична перспектива не е изненадващ и фактът, че 

политиката в областта на околната среда на ЕС е обект на засилен изследователски 

интерес не само в чужбина, но и в България
1
. Изложеното дотук следва да покаже и 

актуалността на настоящото изследване. 

Обектът на изследване е въздействието на политиката в областта на околната 

среда на ЕС върху икономиката на България. По-конкретно изследването анализира 

няколко аспекта на тази политика: 1) прилагането на Европейската схема за търговия с 

парникови емисии (ЕСТЕ) в България, 2) провеждането на европейската политиката в 

областта на околната среда от страна на Министерството на околната среда и водите и 

3) начинът, по който българските предприятия участват в тази политика като обект на 

регулация, но и като заинтересована страна в процеса на правене на самата политика.  

Предмет на изследването представлява специфичната научна перспектива, от 

която ще бъде изследван обектът на дисертацията. Изследването е интердисциплинарно 

и ще бъде използван научният инструментариум на икономиката и политическите 

науки. В този ред на мисли обект на настоящето изследване са икономическите 

последствия за компаниите и политическите последствия за основните актьори, 

участващи в политиката в областта на околната среда. В дисертацията се съдържат две 

отчетливи, различни, но взаимно допълващи се изследвания – икономическо и 

политологическо. Икономическото изследване включва две части: 1. анализ на 

прилагането на ЕСТЕ в България, 2. анализ на ефектите върху шест водещи 

предприятия от политиката в областта на околната среда на ЕС. Политологическото 

изследване, от друга страна, цели да разкрие механизма на действие на политиката в 

областта на околната среда на ЕС в България. За тази цел политологическото 

изследване идентифицира основните актьори, техните интереси и открива връзките на 

взаимодействия между тях, като обръща особено внимание на пунктовете на конфликт 

между актьорите и други проблеми на политиката, които произтичат от различията в 

                                                           
1
 Като примери за сравнително нови изследвания от български автори в тази област може да посочим: 

(Хаджиниколов 2008; 2016), (Андреева 2005), (Гечев 2006), (Бонева 2009), (Давчева-Илчева и Илчев 

2005),  (Димов 2012), (Донева 2000), (Жекова 2004), (Живкова 2013), (Иванова 2009), (Минкова 2001), 

(Мочурова 2006), (Наумова 2012),  (Пенчев 2005, 2006, 2006а, 2011), (Стоянов 2007). 
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позициите на участниците. Крайната цел на изследването е да бъдат открити и 

анализирани дълбочинните причини за тези проблеми. 

Изследователските въпроси, на които се търси отговор в дисертацията, са 

свързани с икономическите и политологическите аспекти на изследването. Въпросите, 

свързани с икономическите аспекти, са: Какви са резултатите за компаниите от 

прилагането на Европейската схема за търговия с емисии в България, измерени в 

количествен план? Какви са икономическите ефекти за предприятията от европейските 

регулации в областта на околната среда като цяло? Как предприятията се справят с тези 

регулации? Какви разходи и ползи за предприятията произтичат от регулациите за 

околна среда? По какъв начин се осъществяват връзките между предприятията и 

другите актьори в политиката в областта на околната среда и какви проблеми 

съществуват? Въпросите, свързани с политологическото изследване, са: Как действа 

политическият механизъм на европейската политика в областта на околната среда в 

България?  Какви са позициите на различните актьори в политиката в областта на 

околната среда спрямо самата политика? Какви проблемни места за държавата 

възникват при изпълнението на политиката в областта на околната среда и на какво се 

дължат те? 

В икономическото изследване се проверяват две основни хипотези за 

поставените изследователските въпроси. Първата хипотеза произтича от 

неокласическата икономическа теория, която гласи, че регулациите по принцип влияят 

неблагоприятно на предприятията, тъй като внасят допълнителни разходи за 

изпълнение. Хипотезата, изведена от неокласическата теория, е, че регулациите в 

околната среда налагат ограничения на предприятията, оскъпяват производствения 

процес и в крайна сметка довеждат до понижаване на конкурентоспособността им. 

Алтернативната хипотеза, която се проверява в настоящето изследване, е хипотезата на 

Портър, според която регулациите в околната среда всъщност повишават 

конкурентоспособността на предприятията. Регулациите карат компаниите да търсят и 

внедряват нови „зелени“ технологии, които да бъдат по-ефективни от старите 

производствени методи. Освен да провери тези теории качественото изследване, което 

представлява изследване на казуси с шест водещи български предприятия, си поставя 

за цел да изследва в дълбочина начина на действие на механизма, постулиран в 

хипотезата на Портър.  

В политологическото изследване е съставен авторски концептуален модел, който 

откроява основните актьори в политиката в областта на околната среда и прави 

допускания за техните позиции, интереси и начини на взаимодействие.  

Изследователските методи, които са използвани в дисертацията, са както 

количествени, така и качествени. Количествените методи включват статистически 

анализ на събраните и обработени от автора над 3300 данни за всички 168 български 

компании, които участват в Европейската схема за търговия с парникови емисии, като 

данните са публично достъпна информация, която е налична на уебсайта на 

Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители. 

Качествените методи включват анализ на участието на България в политиката в 

областта на околната среда чрез проведено включено наблюдение от автора в 

Министерството на околната среда и водите. Включеното наблюдение се провежда 

като част от изследователски стаж в четири дирекции на МОСВ с обща 

продължителност от шест седмици. За анализа на политиката на България в областта на 

околната среда са използвани допълнително и първични и вторични източници като 

национални и европейски законодателни актове, стратегии, доклади и аналитични 

материали.  
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Основен метод на емпиричното изследване е изследването с казуси за 

компаниите от тип cross case study. Информацията за казусите е събрана както от 

интервюта с представители на компаниите, така и от публично достъпни официални 

източници като финансови отчети, доклади за изпълнението на дейностите по 

комплексните разрешителни, вторична литература и др. 

 

Цялостното изследването е структурирано в осем изследователски задачи: 

  

 Първата изследователска задача е да се концептуализират основните понятия, 

използвани в дисертацията, както и да се зададе теоретична изследователска 

перспектива спрямо обекта на дисертацията. Основният въпрос, на който търси 

отговор тази задача, е по какъв начин се мисли обектът на изследване в 

дисертацията?  

 Втората задача е да бъдат изведени основните теоретични проблеми, които 

съществуват в научната литература по въпроса. Целта на тази задача е да 

дефинира основните теоретични постановки, които ще бъдат проверени в 

емпиричното проучване (неокласическата теория, хипотезата на Портър) 

измежду множеството постижения в областта на икономиката на околната среда. 

Другата цел на тази задача е да предостави обяснителна рамка за 

законодателството в областта на околната среда на ЕС.  

 Третата задача е анализ на по-важните актове на европейското право в областта 

на околната среда. Целта на тази задача е да идентифицира основните 

предизвикателства за държавата и предприятията, които произтичат от правото 

на ЕС в областта на околната среда. 

 Четвъртата изследователска задача е да бъде проведено количествено 

изследване върху данните от Европейската схема за търговия с емисии за втория 

период на търговия и първите две години на третия период от изпълнението на 

схемата. Целта на тази задача е да бъдат оценени ефектите от тази политика 

върху икономическите предприятия, които участват в схемата, и да бъдат 

направени статистически изводи на базата на събраните данни. Това изследване 

предоставя ясни и конкретни данни за въздействието на една конкретна област 

(климатичната политика на ЕС) върху стопанските деятели. 

 Петата изследователска задача е да бъде установен цялостният механизъм на 

политиката в областта на околната среда на ЕС в България. За изпълнението на 

тази задача е проведено включено наблюдение в Министерството на околната 

среда с цел събиране на информация за политиката, която информация е 

впоследствие анализирана през призмата на оригинална авторска 

концептуализация, описваща основните актьори на политиката и начините на 

взаимодействие помежду им.  

 Шестата изследователска задача е да се откроят позициите на стопанските 

деятели във връзка с политиката в областта на околната среда. Целта е да бъдат 

показани пунктовете на различие между отделните актьори и да бъдат обяснени 

причините за това различие. 

 Седмата изследователска задача е да провери хипотезите, генерирани от 

неокласическата икономическа теория, както и хипотезата на Портър във връзка 

регулациите в областта на околната среда на ЕС, които трябва компаниите да 

спазват. Нещо повече – изследването си поставя за цел да покаже па какъв начин 

действа хипотезата на Портър на практика. За изпълнението на петата и шестата 

изследователски задачи е направено изследване с казуси на базата на теренно 
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проучване сред 6 водещи компании от различни икономически сектори в 

страната. 

 Осмата изследователска задача е обобщаване на резултатите и формулиране на 

изводи относно въздействието на политиката на ЕС за опазване на околната 

среда върху икономиката на България. 

 

 Оригиналните авторски приноси се съдържат в следните направления. На 

първо място са изводите от количествения анализ за прилагането на Европейската 

схема за търговия с парникови емисии в България през втория период на търговия и 

първите две години на третия период от изпълнението на ЕСТЕ. Подобно изследване не 

е открито досега в научната литература в България. На второ място са изводите, 

направени от изследването на участието на България в политиката в областта на 

околната среда на ЕС. Демонстриран е механизмът на взаимодействие между 

основните актьори, идентифицирани са пунктовете на конфликт и са изведени 

обяснения за тях. На трето място са изводите, направени за предприятията от 

изследванията с казуси. Специално място сред тях заема демонстрирането на практика 

на действието на Хипотезата на Портър чрез нейния механизъм на действие. В 

заключението са обобщени всички оригинални приноси на дисертацията.  

Теоретичната част на дисертацията съдържа концептуализиране на основните 

понятия на дисертацията – околна среда, политика в областта на околната среда, 

политика в областта на околната среда на ЕС и икономика на България. Направен е 

преглед на различни перспективи, през които да могат да бъдат мислени тези понятия.  

Друга цел на теоретичната част е позиционирането на настоящото изследване, 

което е по характера си интердисциплинарно, в различни научни области и 

направления и открояването на изследователската перспектива към изследвания обект.  

Последната цел на теоретичната част е да постави изследването на дисертацията 

в контекста на други изследвания на подобна проблематика. Целта е да се набележат 

постиженията в областта и да се откроят местата, където са необходими допълнителни 

изследователски опити
2
. Друга причина за този преглед е да предпази дисертацията от 

преповтаряне на вече осъществени изследвания.  

Настоящата дисертация си поставя следните ограничения на изследването по 

време и обхват. Дисертацията анализира приложението на политиката в областта на 

околната среда на ЕС в България от 2007 г. до 2014 г. Началната дата е избрана така, че 

да съвпада с присъединяването на страната към ЕС. Крайната дата е избрана така, че да 

към момента на писане на текста да има възможно най-актуални и същевременно пълни 

официални данни за изследваните обекти (доклади за изпълнение на комплексни 

разрешителни за предприятия, данни за квоти за емисии и т.н).  

Политиката в областта на околната среда представлява твърде широка област за 

изследване в една дисертация. Поради тази причина изследователският фокус пада 

върху следните нейни направления. Анализът на предприятията се фокусира върху 

регулациите, свързани с климатичните промени, и по-специално върху Европейската 

схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) и индустриалното замърсяване. В дисертацията е 

избрано количествено изследване на ЕСТЕ по няколко причини. Това е една от малкото 

области, които позволяват пазарни отношения в областта на околната среда и 

съответно възможност за техния количествен анализ. На второ място, в тази област има 

изчерпателни и публично достъпни данни. 

                                                           
2
 Този литературен преглед не се прави чрез самоцелно изреждане на автори и приноси, а в активен 

диалог с тях, включвайки ги пълноценно в теоретичното разгръщане на дисертационния текст. За целта 

са използвани материали както от международни автори, утвърдени в областта, така и от български 

изследователи. 
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Анализът на държавното участие в политиката в областта на околната среда 

слага особен акцент върху управлението на Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013“ и по-специално върху трите приоритетни оси на програмата: води, отпадъци и 

биологично разнообразие. Анализиран е целият период на действие на програмата от 

2007 г. до 2013 г. и допълнителните две години на изпълнение на проекти по нея след 

този период (правило N+2). Новата ОПОС 2014-2020 г. е засегната единствено 

схематично и само за сравнение на ниво цели на програмата, а не постигнати резултати, 

тъй като към момента на писане на дисертацията програмата е едва в начален стадий. 

Икономическият анализ е под формата на казуси за шест важни икономически 

предприятия в България. Изследваните предприятия са: Алкомет“ АД, „София Мед“ 

АД, „Топлофикация София“ ЕАД,  „Девня Цимент“ АД, „Солвей Соди“ АД, „Лукойл 

Нефтохим Бургас“ АД. Изборът на тези предприятия не е на случаен принцип, а според 

няколко критерия. Тези компании са сред най-значимите индустриални предприятия в 

страната. Освен това предприятията са избрани така, че да обхващат различни 

икономически отрасли – енергетика и топлоенергетика, химическа и петрохимическа 

промишленост, цветна металургия, производство на строителни материали. Третият 

критерий за избор е предприятията да оказват въздействие върху околната среда и да 

бъдат пряко засегнати от регулациите в тази област. 
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Представяне на дисертацията 

 

 

Целта на този автореферат е да предаде в съкратен вид цялостното съдържание 

на дисертационния текст. Отправна точка на изследването е икономиката на околната 

среда. За тази цел е направено представяне на тази поддисциплина на икономическата 

наука. Описани са основните допускания и предизвикателства за анализ. Допусканията 

включват оскъдност на благата спрямо неограничените потребности и съответно 

необходимостта от тяхното разпределение по някакъв принцип. Голяма трудност тук е, 

че пазарният принцип, основен за икономическия анализ, трудно намира приложение в 

областта на околната среда, която не се подава лесно на пазарни отношения. Посочени 

са алтернативи на пазарния подход като анкетни проучвания за готовност за плащане в 

отсъствие на пазар за благата на околната среда. Тези алтернативни подходи обаче 

имат своите практически и теоретични ограничения, които стесняват използването им. 

Все пак обаче съществуват опити за въвеждане на пазарни отношения в областта на 

околната среда, които, от своя страна, улесняват икономическия анализ. Пример за това 

е Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (Директива 

2003/87/ЕО). Именно тази система е и обект на анализ на дисертацията. 

Друг важен проблем за икономиката като цяло и икономиката на околната среда 

в частност е проблемът за външните ползи/ разходи (externalities). Икономическите 

дейности създават ползи и разходи за трети лица, които не участват в транзакцията 

между производител и потребител. В контекста на околната среда външен разход се 

явява замърсяването, причинено от промишлена дейност например. Външни ползи 

произтичат например от отглеждането на пчели, които опрашват близките растения и 

по този начин увеличават плодотворността им. Основен проблем при външните ползи 

е, че стопанските деятели нямат икономически стимул сами по себе си да създават 

блага, от които да се възползват други без да плащат за тях и по този начин външните 

ползи са подоптимални. Основен проблем, свързан с външните разходи, е кой да плати 

цената за тях. Разгледани са двата най-значими теоретични подхода към този проблем – 

данъкът на Пигу и теоремата на Коуз. Господстващото схващане за екстерналиите през 

първата половина на ХХ век е това на Пигу. Пигу (1920) предлага в случаи на 

негативни екстерналии държавата да се намеси, въвеждайки специален корекционен 

данък за причинителя в размера на щетата. Този данък не би трябвало да бъде 

изкривяващ пазара, какъвто е ефектът от много други данъци, а напротив – поправящ 

пазарните отношения с разликата, която иначе би останала скрита като външен разход. 

Крайната цел е интернализиране на външните разходи чрез данък. През втората 

половина на ХХ век теоремата на Роналд Коуз (1960) измества подхода на Пигу към 

екстерналиите. Според Коуз държавната намеса не е наложителна. В ситуация на 

нулеви транзакционни разходи и ясно определени права на собственост стопанските 

деятели сами ще намерят решение на проблема с външните разходи, договаряйки се 

помежду си. От тези различни подходи към проблема следват и различни инструменти 

на политиката в областта на околната среда. Данъкът на Пигу съществува под формата 

на различни такси и глоби за замърсяване. Пазарните механизми на търговия с права за 

замърсяване пък се доближават повече до идеите на Коуз. 

Друг важен проблем за намирането на стойността на околната среда е свързан с 

въвеждането на времевия компонент в анализа. Анализът придобива различен вид, ако 

се разглежда в краткосрочен или по-дългосрочен времеви план. По тази причина се 

въвежда и разграничение между статична и динамична ефективност. Статичната 

ефективност се използва, когато времето не е съществен фактор, докато динамичната 

ефективност отчита времето в анализа. Според Уилям Нордхаус (2008) големият 
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проблем на политиките в областта на околната среда е неспособността да отчетат 

дългосрочния хоризонт на проблемите, които в същото време изискват мерки към 

настоящия момент. 

Следващо предизвикателство за изследването на околната среда от 

икономическа перспектива е класифицирането на благата на околната среда. За целта е 

използвана типология на базата на критериите изключваемост (дали този, който ползва 

дадено благо може да изключи други хора от ползването му) и делимост (дали дадено 

благо може да се дели или не) на благата. Вследствие на тази типология могат да бъдат 

определени четири типа блага – частни (private), клубни (club), общо фондови блага 

(common pool resources) и публични (public) (Buck 1998). Особен проблем представлява 

опазването на публичните блага в околната среда. Анализът на този проблем придобива 

известност в статията на американския еколог Гарет Хардин „Трагедията на общата 

собственост“ (Tragedy of the Commons) (1968). Трагедията на общата собственост се 

доближава до ситуация от теория на игрите, в която отделният индивид, мислещ в 

краткосрочен план за личния си интерес, няма рационален стимул да пази общите 

благата от свръхексплоатация, очаквайки, че другите участници ще постъпят като него. 

След концептуализацията на околната среда и описанието на някои различни 

подходи към нея в икономиката на околната среда, както и дефинирането на някои от 

най-значимите предизвикателства за дисциплината, анализът продължава с теоретична 

класификация на различните инструменти за решаването на проблемите в областта на 

околната среда. Определени са следните подходи: пазарно ориентирани, командно-

контролни или централно регулирани, информационни подходи, доброволно 

изпълнение и саморегулиране и др. Тези подходи могат да бъдат допълнително 

разделени.  

Командните инструменти са свързани с въвеждането на различни видове 

стандарти. Първият вид стандарти са технологичните стандарти. Технологичните 

стандарти задават допустимите технологии, които могат да бъдат използвани в 

стопанската дейност. В правото на околната среда на ЕС технологични стандарти се 

явяват най-добрите налични техники (Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от 

промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)). Без 

спазването на съответствието с най-добрите налични техники на никое предприятие не 

е позволено да функционира на територията на ЕС. Емпиричното изследване показва 

чрез конкретни казуси как предприятията внедряват най-добрите налични техники в 

производствения процес. Друг вид стандарти са емисионните стандарти, които 

въвеждат пределни стойности на замърсяване от даден източник. Третият вид командни 

подходи са интегрираните подходи. Тук се включват различни политики от 

увеличената отговорност на производителя до мерки за насърчаване на енергията от 

възобновяеми източници. 

Втората голяма група политики са пазарно-базираните инструменти. Сравнени 

са таксите за замърсяване, както и пазарът на емисии, които следват от идеите на Пигу 

и Коуз. Третата група политики представляват информационните подходи или правото 

да знаеш. Тук са включени мерки за получаване на публичност на различните 

количества замърсяване, причинено от предприятията или изобщо за качеството на 

околната среда, данни, за което събират и предоставят публичните органи. След 

представянето на всеки от подходите са оценени силните му страни и неговите 

недостатъци.  

Въвеждането на регулации в областта на околната среда е свързано и с разходи 

за предприятието. Една от водещите перспективи към настоящето изследване е именно 

перспективата на предприятията, начинът, по който те изпълняват изискванията, както 

и икономическите последствия от това. Според неокласическата теория в икономиката 



12 
 

допълнителните разходи за околна среда се отразяват неблагоприятно на 

икономическите показатели на предприятията, водейки до понижена 

конкурентоспособност.  

Алтернатива на неокласическата теория представя един от най-изтъкнатите 

световни учени в областта на конкурентоспособността – Майкъл Портър. Според 

хипотезата на Портър регулациите на околната среда всъщност спомагат компаниите да 

увеличат конкурентоспобността си, въвеждайки нови зелени технологии, които се 

предполага, че са по-ефективни от старите „сиви“ технологии. Всъщност връзката 

между конкурентоспособност и защита на околната среда минава именно през 

иновациите. Регулациите трябва да са по такъв начин формулирани, че да стимулират 

технологичния напредък, а не да предписват една или друга технология като „най-

добра“.  

Друга алтернативна гледна точка представлява екологичната крива на Кузнец. 

Тази идея е развита от Гросман и Крюгер (1991). Учените откриват, че качеството на 

околната среда не се влошава постоянно с икономическия растеж. Наистина в 

началните фази на икономическото си развитие особено с развитието на индустриална 

база в една държава околната среда е подложена на силен натиск. С течение на времето 

развитието на обществото премества фокуса върху дейности с висока добавена 

стойност и сравнително ниски нива на замърсяване, каквито са телекомуникационните 

технологии и услугите.  

Един от най-влиятелните опити за помиряване на императивите за 

икономически растеж и защита на околната среда намира израз в концепцията за 

устойчиво развитие. Тази концепция се превръща и в основен принцип в политиките на 

ЕС не само в областта на околната среда, но и в другите секторни политики. Посочени 

са различни формулировки на принципа още от времето на неговото въвеждане в 

академична циркулация с доклада на Гро Харлем Бруднтланд пред Общото събрание на 

ООН през 1987 г. до най-съвременни концептуализации на този принцип като тезите на 

Джефри Сакс (2015). Във втора глава са обсъдени различните преимущества и 

недостатъци на концепциите. В настоящето изследване под „устойчиво развитие“ се 

разбира тристълбов модел на развитие, комбиниращ икономически ръст, опазване на 

околната среда и социално включване.  

Концепцията за устойчиво развитие е подложена на критически анализ, като са 

посочени някои основни предизвикателства. Част от критиките са насочени към идеята 

като цяло, а други – към изпълнението ѝ. Критиката към идеята е, че тя е прекалено 

неясна, тъй като включва много и различни компоненти. Наличието на множество 

компоненти представлява предизвикателство за приложението ѝ на практика. Друга 

критика е, че устойчивото развитие би довело до намалени темпове на икономически 

ръст поради причините, посочени по-горе във връзка с критиката на неокласическата 

теория към регулациите в областта на околната среда. Тази критика е особено силна, 

включвайки други фактори като степен на икономическо развитие на дадено общество. 

Накратко критиката е, че някои държави са прекалено бедни, за да бъдат зелени. Други 

приоритети за икономическото развитие вземат връх. От друга страна, дори по-бедни 

държави не са имунизирани от колосални проблеми на околната среда, вследствие на 

икономическото развитие и започват да преразглеждат позицията си по въпроса. Като 

пример в това отношение може да бъде посочен Китай.  

На най-високо ниво критиката към устойчивото развитие е свързана със старите 

икономически дебати за границите на растежа. Сред най-известните ранни 

интерпретации на този проблем е версията на Томас Малтус. Малтус предвижда, че 

икономическият растеж е ограничен от увеличаването на населението. Всъщност 

населението не може да нараства безконтролно, а е ограничено от наличните ресурси. 
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Според Малтус населението има тенденцията да нараства в геометрична прогресия, 

докато ресурсите на негово разположение се увеличават в аритметична прогресия. 

Уилям Джевънс изследва възхода на въгледобивната индустрия във Великобритания 

през XIX век и емпирично установява, че добивът на природни ресурси (в случая на 

въглища) се увеличава по-бързо, отколкото Малтус смята. Въпреки това заключението 

на Малтус остава в сила, тъй като увеличеният добив води до по-малко ресурси на 

разположение в дългосрочен план. Така авторът стига до заключението, че 

икономически ръст, основан на невъзобновяеми ресурси, в дългосрочен план е 

невъзможен. През ХХ век дебатите за границите на растежа се подновяват през 70-те 

години на XX век с публикуването на едноименния доклада на Римския клуб. Според 

най-песимистичните прогнози на авторите, получени на базата на компютърно 

моделиране, човечеството ще изразходва ресурсите си до средата на ХIX век. 

Впоследствие тези прогнози са подложени на ревизии. Неокласическата теория се 

опитва да реши проблема с границите на растежа, прилагайки принципите на 

относителната оскъдност на благата, ценовия механизъм на свободния пазар и метода 

на заместването. Ако се почувства дефицит на определен природен ресурс, 

относителната му цена би се повишила, насочквайки потребителите към негови по-

евтини алтернативи. Тази концепция също обаче може да бъде подложена на критика 

от гледна точка на тоталната съвкупност на разполагаеми ресурси в дългосрочен план, 

които дори при заместване си остават невъзобновяеми. 

Отделно от множеството дебати и критики, свързани с устойчивото развитие, то 

остава значима концепция, която се възприема не само от законодателните органи,  

публичните власти и неправителствените организации, но и от множество 

представители на бизнеса, които я правят част от своята политика на ниво компания. В 

емпиричната част на изследването са посочени конкретни примери за интегрирането 

устойчивото развитие в дейностите на български компании.   

Описаните дотук инструменти за политика в областта на околната среда могат 

да бъдат анализирани и според географския им обхват на създаване и приложение. 

Политиките в областта на околната среда могат да се провеждат на поднационално, 

местно, национално и наднационално ниво. Политиките на наднационално ниво могат 

да бъдат регионални или да покриват цялата планета. По този начин управлението на 

околната среда се явява пример за управление на различни нива (multi-level 

governance). Необходимостта от управление на няколко нива възниква от естеството на 

самите проблеми на околната среда, които рядко са локализирани в едно географско 

пространство. Замърсяването на едно място може да доведе до увреждане на околната 

среда на стотици километри от източника. С други думи замърсяването не признава 

национални граници. През 70-те години на ХХ се обостря следният проблем – вредните 

емисии от британската индустрия се изсипват под формата на киселинни дъждове в 

Скандинавия. Днес във фокуса на международните отношения са преговорите за 

постигане на споразумение за глобалния климат, което да обвърже всички държави по 

света. Както се вижда от тези примери, ефективното решение на много от проблемите 

на околната среда изисква международно сътрудничество. Постигането на такова 

сътрудничество само по себе си е голямо предизвикателство. Част от 

предизвикателствата включват разпределението на тежестите по изпълнение на 

политиката между участниците, взаимното следене за изпълнение на задълженията, 

гратисчийството, историческата вина за замърсяването, механизъм за привеждане в 

сила на взетите решение без външен санкционен механизъм, който суверен би могъл да 

наложи на своята територия или по-общо глобално управление в отсъствие на глобално 

правителство. 
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За да бъдат илюстрирани в действие различните инструменти на политиката в 

областта на околната среда на различни нива на управление, е отделено специално 

място на един казус – глобалното изменение на климата като обект на международна 

регулация. Казусът започва с описание на физическите процеси, свързани с проблема за 

глобалното изменение на климата, като специално внимание е отделено на 

антропогенния фактор, увеличаващ парниковия ефект. По принцип парниковият ефект, 

който се получава в атмосферата, спомага за поддържането на средни положителни 

температури на повърхността на планетата. Проблемът се получава от увеличаването 

на парниковия ефект, така щото и средните годишни температури на планетата също да 

се увеличат. Според мнозинството от учените увеличаването на парниковия ефект и 

респективно средните температури представлява опасност. Нещо повече като основна 

причина за тези процеси се посочва човешката дейност – т. нар. антропогенен фактор. 

Представянето на физичните явления не претендира за изчерпателност и не навлиза в 

спорове относно глобалните изменения на климата, а само маркира наличието им. 

Целта на казуса е да изследва политическите мерки, които се вземат през теоретично 

развития инструментариум на изследването.  

Представянето на съвременните научни достижения по въпросите на 

климатичните изменения е направено въз основа на най-авторитетния и мащабен 

източник в тази област – Междуправителствения панел по климатичните изменения. 

Освен това обаче са посочени и критични позиции на сегашния дискурс за измененията 

на климата. Респективно са посочени и отговори на критиките. Целта на настоящото 

изследване не е да реши тези дебати, а да маркира съществуването им. Достатъчно е да 

се спомене, че климатичните промени са възприемат от мнозинството държави като 

проблем, който трябва да намери своето решение. От изследователска гледна точка по-

важни са мерките, които са взети за решаването на климатичните промени, както и 

трудностите, пред които участниците са изправени, за да стигнат до общо решение. 

Изследователската перспектива към проблема за климатичните изменения е 

вдъхновена от хипотетичната картина на Гарет Хардин за трагедията на общините. 

Климатичната система се разглежда като глобално публично благо, което актьорите 

имат интерес да експлоатират поединично, но не и да запазят, отново действайки 

поединично. Единствено от общите усилия на всички участници в схемата зависи 

крайният успех на глобалното управление на климата. Конкретният казус, който е 

разгледан, е Протоколът от Киото от 1997 г., който представлява най-амбициозният 

глобален режим в областта на климатичните изменения. Критично са оценени неговите 

постижения и граници и са обсъдени негови бъдещи продължения, най-важното от 

които се явява споразумението от Париж. Съществуват няколко основни 

предизвикателства за изграждане на глобален климатичен режим. Необходимо е 

развитите държави да поемат лидерската позиция както в технологичен, така и във 

финансов аспект, подпомагайки по-слабо развитите държави. Усилията трябва да са 

едновременно към намаляване на климатичните изменения, но и към адаптация към 

тях. Най-големият спор в момента е спорът между развити и развиващи се държави и 

по-специално между САЩ и Китай за задълженията по съкращения на емисиите. 

Успехът на глобалния климатичен режим зависи до голяма степен от преодоляването 

на този проблем. Всички засегнати страни трябва да бъдат включени и лично 

заинтересовани, за да бъде успешен глобалният климатичен режим в условия на 

глобално управление в отсъствие на глобално правителство. 

От глобалните проблеми на регулацията на околната среда изследователският 

фокус се стеснява върху регионалния подход. В тази част е анализирана политиката в 

областта на околната среда на ЕС. Анализът на толкова широка област като ПООС на 

ЕС не може да бъде пълен и изчерпателен, но въпреки това стремежът е да бъдат 
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обхванати основните елементи на тази политика в нейната цялост. Тези елементи са 

обсъдени в концептуализацията на настоящото изследване. Основните компоненти на 

политиката са участниците, целите, проблемите и инструментите за решаването им. В 

тази част основният акцент пада върху достиженията на правото на ЕС в областта на 

околната среда. Отново изследването не претендира за изчерпателност, а за 

избирателност от гледна точка на изследователския въпрос. За тази цел основно 

внимание се обръща на нормите за околна среда, които икономическите актьори трябва 

да спазват, а също и на основните „тежки“ директиви за държавата. Това е важна 

стъпка към емпиричното изследване, в което пък се търси как на практика стопанските 

деятели и държавата се справят с тези изисквания. По тази причина е необходимо да 

използваме юридически анализ и синтез преди да пристъпим към емпиричното 

изследване. 

Анализът на политиката в областта на околната среда на ЕС започва с 

представяне на европейското обществено мнение. Според допитване до общественото 

мнение на Евробарометър (2011) голямото мнозинство граждани на ЕС определят 

околната среда като нещо важно. Околната среда оказва влияние в конкретното 

ежедневие на мнозинството запитани. Освен това те осъзнават, че опазването ѝ зависи 

от собствените им усилия. Това изследване е важно, защото показва силната 

обществена ангажираност по въпросите на околната среда, от което може да се допусне 

и голяма подкрепа за извършване на политики в тази област.  

За да може да бъде анализирана политиката в областта на околната среда на ЕС, 

е направен преглед на теориите на европейската интеграция и са изведени връзки към 

политиката в областта на околната среда. Теориите са разделени на няколко групи 

според общите им белези. Според схващането им за водещото начало на интеграцията 

теориите могат да бъдат разделени на междуправителствени и наднационални. В 

зависимост от предмета на анализ теориите могат да бъдат разделени на „големи“ 

теории (grand theories), обясняващи причините за интеграцията като цяло и теории със 

среден обсег (middle range theories), приемащи интеграцията като даденост за конкретен 

анализ на един или друг неин елемент. Описани са и теории, заимствани от други 

области на познанието като международни отношения, икономика и политология, 

които имат пряко отражение върху разбирането за конкретния предмет. Представените 

„големи“ теории са федерализъм, неофункционализъм, междуправителственост и 

либерална междуправителственост. Теориите и подходите със среден обсег са теорията 

за наднационално управление, управление на различни нива, институционализъм, ЕС 

като регулативна система, анализ на политическите мрежи. От всяка теория или 

концептуален подход, ако в определен случай понятието теория е неуместно, са 

посочени тези нейни елементи, които ни дават перспектива как да бъде мислена 

политиката в областта на околната среда в европейски контекст. 

Въпреки високите нива на подкрепа за околната среда днес исторически 

политиката в областта на околната среда на ЕС не е сред първите общи политики на 

интеграционните общности. Нещо повече – първата причина за приемане на отделни 

законодателни актове на общностно ниво, които пряко касаят околната среда, не е 

свързана толкова със запазването на околната среда, а с подкрепата на общия пазар. С 

развитието на различни национални политики в областта на околната среда се създават 

условия за изкривяване на общия пазар. Например, ако даден вид автомобилни 

компоненти са задължителни в една държава, но не в друга, тези стандарти биха 

представлявали нетарифни бариери за свободното движение на стоки в рамките на 

тогавашната Европейска икономическа общност (ЕИО). Поради тази причина е 

европейските лидери се съгласяват, че е по-добре някои решения за околната среда да 

бъдат вземани на наднационално ниво. Тъй като околната среда не фигурира сред 
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областите на политика в Римския договор, правното основание за приемането на 

законодателни актове се извлича от тогавашните чл. 100 и 235 от ДЕИО, свързани с 

мерки за изграждането на общия пазар, които са необходими, но не са предвидени в 

договора. По този начин изглежда, че политиката в областта на околна среда следва 

класическия за неофункционалистката теория разлив (spillover).  

Междуправителствената теория също дава своя перспектива към зараждането на 

политиката в областта на околната среда. Тази политика се създава, след като 

решението за нея е взето единодушно между правителствените ръководители на шестте 

държави основателки на срещата в Париж от 1972 г. Теорията за регулативната 

държава на Маджоне дава обяснение защо политиката за ограничаване на 

замърсяването е по-целесъобразно да бъде поставена на наднационални, а не на 

междуправителствени основи, тъй като наднационалният компонент създава по-голяма 

достоверност за изпълнение на задълженията у актьорите.  

Политиката се институционализира в първичното право на ЕИО с Единния 

европейски акт. Така тя освен че става официална политика за общността, става и 

официално политика сама за себе си, т.е. тя няма нужда повече да се обосновава с 

изграждането на общия пазар, а със защитата на околната среда и здравето на хората. 

Голяма роля за това изиграва и променящото се обществено мнение в Европа от този 

период, което става все по-ангажирано с въпросите на околната среда. Това създава 

очаквания и натиск да бъдат приети съответните законодателни мерки. 

Законодателните мерки или по-общо правилата са от първостепенна важност за 

групата теории, свързани с институционализма. Водещо схващане за 

институционализма е, че институциите, разбирани като формални или неформални 

ограничения за човешкото поведение, всъщност оформят това поведение. Поради тази 

причина от значение за настоящото изследване е познаването на правилата в областта 

на околната среда и изследването на начина, по който поведението на засегнатите от 

това страни се променя. Това прави представянето на правото в областта на околната 

среда на ЕС  необходим елемент на изследването. Емпиричното проучване в казусите 

пък показва как засегнатите страни – в случая компаниите реагират на тези правила. 

Според подхода на политическите мрежи стопанските деятели не са пасивни 

получатели на политики, а формални или неформални участници на тяхното съставяне 

на национално или наднационално равнище чрез политически мрежи. 

Взаимодействието между стопанските деятели и органите на публичната власт и 

наднационалните институции също е предмет на емпиричното изследване с казуси. 

Изследването продължава със задълбочено представяне на политиката в 

областта на околната среда. На първо място политиката е представена чрез сравнителен 

исторически преглед на Програмите за действие в областта на околната среда (ПДОС). 

ПДОС представляват стратегическите документи, задаващи посоките на развитие на 

политиката в определен период. 

След това е анализирана юридическата рамка, зададена от основните 

законодателни актове на европейско ниво в областта на околната среда. Разгледаните 

законодателни актове са разделени в две големи области: хоризонтални мерки и 

секторни политики. Секторните политики в околната среда са разделени в следните 

групи: атмосфера, води, управление на отпадъците, биологично разнообразие, шумово 

замърсяване, опазване на почвите, опазване на горите, климатични изменения. 

Анализът на всяка от тези области представя основните законодателни актове и 

предизвикателствата, произтичащи от тях за България. За държавата най-голямо 

предизвикателство представляватдирективите в области като „води“, „управление на 

отпадъците“, „биоразнообразие“, а също и „качество на въздуха“. 
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Специално внимание е отделено на политиката в областта на климатичните 

промени и водещият инструмент за провеждането ѝ – Европейската схема за търговия с 

емисии (ЕСТЕ) за парникови газове. В тази част е и един от основните научни приноси 

на дисертацията – анализ на прилагането на схемата за България във втория период на 

изпълнение и първите две години на третия период. Анализът включва критично 

представяне на целите и средствата на климатичната политика на ЕС, начина на 

прилагането на ЕСТЕ в България, количествени изчисления за всички инсталации от 

страната, които участват в схемата през посочения времеви период. Накрая е направен 

статистически анализ на събраните данни. 

Европейската схема за търговия с парникови емисии въвежда пазарните 

отношения във вида на покупка и продажба на квоти като инструмент за намаляване на 

климатичните изменения. Чрез въвеждане на цена на изпусканите парникови газови 

ЕСТЕ се опитва да интернализира предишните външни разходи за климатичните 

промени в самата икономическа система. Схемата действа според принципа на 

поставяне на горна граница и търгуване в нейните рамки (cap and trade). Всяка голяма 

инсталация, изхвърляща парникови емисии в атмосферата, трябва да разполага със 

съответното количество квоти. Квотите могат да бъдат набавени или от 

първоначалното им безплатно разпределение, или от търговете на държавите, или чрез 

участие на пазарите на квоти за емисии. Идеята на схемата е чрез използването на 

пазарните механизми да се постигне възможно най-ефективно от гледна точка на 

ресурси намаление на парниковите емисии. Предприятията получават финансов стимул 

да намалят емисиите си. Тези предприятия, които най-лесно могат да намалят емисиите 

си, печелят, например чрез продаване на излишъците си. Предприятия, за които 

намаляването на емисиите е по-скъпо, купуват допълнителни количества на пазарите. 

Анализът на ЕСТЕ започва с преглед на научната литература за последствията 

на ЕСТЕ върху икономиките на някои държави членки на ЕС. Академичната 

литература не дава категоричен отговор на въпроса за въздействието на ЕСТЕ върху 

икономиката. Това прави изследването на конкретния български случай още по-важно. 

Нещо повече подобно изследване не е открито в прегледа на българската научна 

литература, което означава, че приносът е оригинално постижение в тази област на 

познанието.  

ЕСТЕ започва да действа от 2005 г. и към момента исторически се помества в 

три периода на търговия (първи период – 2005–2007 г., втори период – 2008–2012 г., 

трети период – 2013–2020 г.). Правилата на схемата търпят съществени промени между 

различните периоди. Първата фаза – 2005–2007 г., известна още и като „период на 

учене“, представлява пилотна фаза за схемата. Втората фаза е структурирана, така че да 

съвпадне с периода за изпълнение на Протокола от Киото 2008–2012 г. Третата фаза 

съответства във времевия си хоризонт с периода на действие на европейската стратегия 

„Европа 2020“. По-важното е, че между различните фази се променят правилата за 

безплатно разпределение, целите за продаване на квоти чрез тръжни процедури, 

определянето на общия таван, икономическите сектори и парникови газове, които се 

включват в схемата. 

Оценките за ефектите от схемата през втория период на търговия са 

противоречиви. Критиките са насочени в няколко направления. На първо място схемата 

е критикувана за това, че цената на пазара на квоти се срива, което обезсмисля и 

цялостната идея за таксуване на замърсяването. Причините за намаляването на цените 

на квотите в този период могат да се търсят както вътре в самата схема например 

свръхпредлагане на квоти, така и да се отдадат на външни шокове. Началото на втория 

период на действие съвпада с началото на глобалната икономическа криза, която се 

изразява с намаление в икономическата активност, съответно и с изпусканите в 
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атмосферата емисии, съответно и с търсенето на квоти на международните пазари. 

Други критики срещу схемата включват проблемите за необосновани печалби (windfall 

profits) вследствие на безплатното разпределение на квоти; проблема за изтичане на 

въглерод – преместване на производствени мощности в държави с по-разхлабени 

климатични режими. Международни спорове предизвиква включването на въздушния 

транспорт в схемата. От практична перспектива сигурността на схемата е 

компрометирана от поредица хакерски атаки. Всички тези проблеми карат някои 

анализатори да смятат, че схемата се разбива. 

През третия период обаче ЕСТЕ показва, че е жизнеспособна система. Цените на 

квотите са сравнително ниски, отчасти заради остатъчните квоти от предходния 

период, но с перспективата да се увеличават. Прибързано е да се правят заключения за 

третия период само от първите две години на действие. Теоретично обаче може да се 

допусне, че при липса на външни шокове може да се очаква цената на квотите да 

продължи да се увеличава с оглед на ежегодно намаляващия таван на схемата. 

Конкретните резултати за България са следните. В икономиката на България 

през втория период на ЕСТЕ има излишък на квоти в размер на 19 586 755. Излишъкът 

е изчислен като от всички безплатни квоти, разпределени към предприятията, се 

извадят верифицираните от тях квоти. Показани са конкретните резултати не само за 

икономиката като цяло, а и по сектори. В Приложението към дисертацията са 

поместени всички използвани данни, от които могат да се правят изводи за всяка една 

компания, участваща в схемата поотделно.  

Емпиричното откритие, че в българската икономика има излишък от квоти, е в 

унисон с изследванията на европейско ниво, отчитащи свръхразпределението на квоти 

като основен проблем на схемата във втория период на търговия. Една икономическа 

област прави изключение от общото положение на излишък и това е производството на 

енергия. Това не е изненадващо, тъй като енергетиката на страната е до голяма степен 

зависима от ТЕЦ, които отделят значително количество парникови газове. 

Свръхразпределението на квоти изчезва още в първата година на третия период за 

търговия и като цяло българските предприятия изпадат в дефицит. През 2013 г. 

(първата година на третия период) дефицитът е в размер на 11 052 439 квоти, а през 

2014 г. дефицитът е 14 697 979 квоти. Моята прогноза е, че ако икономиката на 

България расте и индустриалното равнище запази сегашните си равнища, дефицитът на 

квоти ще продължава да се увеличава заради намаляващата горна граница (таван) на 

схемата всяка година. От това следва, че българските предприятия ще трябва да правят 

допълнителни разходи за квоти, за да поддържат производството си. От перспективата 

на еднo предприятие (микро ниво) разходите на квоти могат да бъдат значителни. Най-

силно засегнати са сектори, в които се осъществяват големи горивни процеси. На първо 

място, това е топлоенергетиката. През втория период количеството на верифицирани 

квоти от топлоелектрически централи е 63 % от общото количество на квоти в 

икономиката на страната. Най-голямата ТЕЦ в страната е държавната ТЕЦ „Марица 

Изток 2“. От финансовия отчет на дружеството за 2013 г. може да се види, че 

разходите, които централата прави за квоти, възлизат на 20 % от общите разходи и са 

45 % от разходите за гориво. 

На базата на това откритие исках да проверя какъв е ефектът от ЕСТЕ върху 

пазара на електрическата енергия у нас. Хипотезата ми е, че тъй като ТЕЦ са 

принудени да правят допълнителни разходи, тези разходи трябва да бъдат предадени 

нататък по веригата и в крайна сметка биха довели до повишаване на цената на 

електрическата енергия. За да проверя това, съм използвал статистически методи. 

Изграден е  регресионен модел с зависима променлива цената на електрическата 

енергия за предприятията, а независимите променливи са цените на квотите и времето, 
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като е използвана е стъпкова регресия. Статистическият анализ показва следното 

неинтуитивно откритие. Увеличението на цената квотите с едно евро води до 

намаление на цената на електрическата енергия за предприятията в дадена група с 0,003 

лева. Всъщност ефектът от цената на квотите върху цената на електрическата енергия е 

точно противоположен на моята хипотеза. Това, от своя страна, повдига допълнителни 

въпроси за причините на този феномен. Възможно е разгледаният период да е твърде 

къс или пък явлението да се дължи на случайност. Статистическият анализ обаче 

показва статистическа значимост на резултатите. 

Други въпроси, чиито отговори търся на базата на статистическия анализ на 

събраните от мене количествени данни, са: Съществува ли декарбонизация на 

българската икономика в изследвания период? Съществува ли разделяне (decoupling) 

между нивата на икономически ръст и нивата на емисии? Нито един от изпробваните 

статистически модели не е адекватен, за да се отговори на тези въпроси в този времеви 

план. За целта е разгледан единствено периодът от 2011 г. насам. В този период може 

да се твърди, че икономиката на страната се декарбонизира, т.е. нивата на емисиите 

спадат. Освен това в същия период може да се твърди, че е постигнато  и разделение 

между икономически ръст и ръст на емисии в икономиката. Проблем на този анализ 

обаче е твърде краткият период, който не дава възможност да бъдат направени по-

съществени изводи. Този проблем са дължи на това, че самата схема функционира 

сравнително отскоро.  

Емпиричното авторско изследване на политиката в областта на околната среда 

на ЕС е представено в следващите две части. Методологически то се състои от анализ 

на документи с нормативен и ненормативен характер на национално ниво, включено 

наблюдение в Министерството на околната среда и водите, интервюта с различни 

представители на водещи български компании, които впоследствие са представени като 

казуси. Разнородността на тази информация е причината да бъде потърсен някакъв 

обединяващ модел, който да подреди в смислово единство събраната информация. По 

тази причина емпиричното изследване започва с авторска концептуализация. 

Концептуализацията идентифицира основните актьори в политиката в областта на 

околната среда и изгражда хипотетичен модел на взаимодействие между актьорите. На 

базата на този модел е направено сравнение с емпиричното изследване на реалните 

отношения между актьорите. Целта е да бъдат изведени пунктовете на несъответствие 

и да бъде потърсено обяснение на идентифицираните проблеми. По този начин ще бъде 

изследван механизмът на политиката на ЕС в областта на околната среда в нейната 

цялост. Това ще е и отправна точка за търсене на конкретни проблеми и 

предизвикателства пред различните актьори.  

Концептуализацията се основава на допускането, че политиката в областта на 

околната среда на ЕС не се създава и изпълнява единствено от институциите на ЕС, а 

включва в себе си доста широк кръг актьори. По-важните актьори, които участват в 

политиката в областта на околната среда на ЕС, са: институциите на ЕС, националните 

институции и органи, засегнати предприятия, различни групи за натиск, в това число 

съсловни бизнес организации, екологични НПО и обществеността като цяло.  

Сред европейската общественост съществува широк консенсус, че околната 

среда представлява сфера от високо значение за живота на хората. Политиката на ниво 

ЕС рефлектира този консенсус. ЕС разполага с една от най-добре развитите 

юридически рамки за околната среда в света. В същото време съществуват големи 

разлики между държавите по отношение на икономическото им развитие и 

постиженията в околната среда. На регионално ниво в ЕС най-явната разлика е между 

северните държави, които са постигнали високо ниво на защита на околната среда, и 

южните страни членки. Северните държави по принцип желаят по-високи екологични 
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стандарти. Освен между държавите съществуват множество пунктове на конфликт 

между другите участници. Концептуализацията допуска конфликт между компаниите и 

по-широката общественост по отношение на екологичните регулации. Следвайки 

неокласическата теория, екологичните регулации се разглеждат като икономическо 

бреме за стопанските деятели. От друга страна обществеността е засегната от 

замърсяването на същите деятели и има интерес от екологичните регулации.  

Мястото, където тези разнопосочни интереси намират висше политическо 

представителство, е в процеса на вземане на решения на ЕС. Концептуализацията 

приема широко утвърдената идея, че различните институции на ЕС защитават различни 

типове интереси. Така Европейската комисия е пазителка на договорите и се явява 

защитник на интересите на ЕС като единна общност. Съветът артикулира интересите на 

държавите членки, представени от техните правителства. Европейският парламент 

изразява интересите на гражданите на ЕС. Отвъд институционалния триъгълник 

съществуват множество формални и неформални групи за натиск от организирани 

интереси, които се опитват да повлияят на решенията. Концептуализацията допуска, че 

организираните интереси на бизнес средите разполагат със значителна икономическа 

сила и са в състояние да артикулират ясно позициите си при правенето на политики. 

Основният фокус на дисертацията представляват стопанските деятели. На тях е 

посветена последната част на изследването. Посредством методологията на 

изследването с казуси са анализирани в дълбочина шест водещи промишлени 

предприятия в България. Предприятията за казусите са избрани по няколко критерия. 

На първо място, това са големи по своята капитализация дружества. Освен това 

предприятията представляват екологично интензивни сектори в икономиката, което 

означава, че са пряко засегнати от политиката в областта на околната среда. 

Предприятията са в различни региони на страната. Освен това имат различна по тип 

собственост (частна, общинска). Повечето от изследваните предприятия са част от 

мултинационални компании. По тази причина е направено допускането, че фирмената 

политика на компанията майка е от решаващо значение за фирмената политика на 

българския ѝ филиал. С други думи анализът би бил непълен, ако не бъдат отчетени и 

международните аспекти на компаниите. Друго важно допускане е, че компаниите 

разполагат със значителен експертен потенциал и представляват заинтересована страна 

по европейската политика в областта на околната среда. Очакванията са компаниите да 

провеждат фирмена политика на национално и наднационално ниво, която да съвпада с 

техния икономически интерес. Така се стига до допускането, че компаниите са важен 

актьор в политиката за околна среда, а не просто пасивен реципиент на норми. 

Същевременно обаче съществуват и очаквания за конфликтни ситуации между 

регулатор и регулиран, произтичащи от различните им интереси.  

Отделно от взаимодействията с институциите изследването с казуси на 

предприятия се опитва да тества няколко изследователски хипотези и да отговори на 

няколко важни изследователски въпроса. На първо място, целта е да бъда проверена 

хипотезата, произтичаща от допускането на неокласическата теория, че екологичните 

регулации се явяват икономически разход за предприятията. Противоположна позиция, 

съдържаща се в хипотеза на Портър, гласи, че екологичните регулации всъщност 

увеличават конкурентоспособността на предприятията, тъй като законодателните 

промени се явяват външен стимул за въвеждане на зелени технологии, които в същото 

време са и по-ефективни. Нещо повече – изследването с казуси цели да провери по 

какъв начин действа механизмът на хипотезата на Портър, ако тя намери валидно 

проявление. 
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Емпиричното изследване започва с представяне на ролята на България в 

политиката в областта на околната среда на ЕС. Представянето цели на намери отговор 

на следните въпроси: 

 

 По какъв начин държавата изпълнява задълженията си по правото в областта на 

околната среда на ЕС?  

 Как се изразява участието на България в изготвянето на политиката в областта 

на околната среда?  

 По какъв начин се реализират отношенията с другите заинтересовани лица? 

 Какви са основните проблеми в тези области и на какво се дължат те?  

 

За да бъде намерен отговор на тези въпроси, е направен анализ на официални 

документи и е проведено включено наблюдение в четири дирекции на Министерството 

на околната среда и водите под формата на изследователски стаж с обща 

продължителност от шест седмици. 

С присъединяването си към ЕС България се присъединява и към един от най-

развитите режими за околна среда в света. Изпълнението на изискванията на правото на 

ЕС са отчетени като голямо предизвикателство за страната още преди началото на 

членство в Съюза. В Договора за присъединяване са разписани няколко важни 

дерогации в областта на околната среда, които да предоставят допълнително време за 

изпълняването на най-тежките директиви в областта на околната среда. Особено 

голямо предизвикателство за страната представлява законодателството в областта на 

водите и управлението на отпадъците. Постигането на високите стандарти на правото 

на ЕС изисква значителни публични инвестиции за осъвременяване и изграждане на 

съответната инфраструктура. Проблемът е, че стойността на необходимите инвестиции 

е твърде висока, за да може страната да я поеме без допълнителни източници на 

финансиране. За да постигне тези цели в предходния програмен период, страната 

формулира специална Оперативна програма „Околна среда 2007–2013“ (ОПОС), която 

е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.  

Трите приоритетни оси на програмата са структурирани, така че да покрият най-

тежките задължения на страната към правото на ЕС. Първата и най-голяма по своя 

бюджет ос е в сектора води, втората ос е управлението на отпадъците, а третата – 

подкрепата на биологичното разнообразие. В сектор води България разполага с добре 

развита водопроводна инфраструктура, покриваща почти цялата територия на страната. 

Въпреки това мрежата е амортизирана и от нея изтичат големи водни загуби. По-

големият проблем е свързан с канализационната мрежа и пречиствателните станции за 

отпадъчни води. След края на 2014 г. всички агломерации с над 2000 екв. жители 

трябва да са свързани с пречиствателна станция. В това отношение страната изостава. 

Друга проблемна област е управлението на отпадъци. Голяма част от съществуващите в 

страната депа не отговарят на изискванията за безопасност и еколосъобразност на 

правото на ЕС и поради тази причина трябва да бъдат затворени и рекултивирани. Те 

трябва да бъдат заменени от регионални депа. В сектор биоразнообразие страната 

трябва да картира защитените зони от мрежата „Натура 2000“ и да вземе мерки за 

тяхното опазване. 

На практика ОПОС 2007–2013 се явява ценен инструмент за постигането на тези 

цели. В количествено изражение три години след края на периода може да бъде 

направена следната равносметка: сключени са договори на стойност 4,086 млрд.  лв., 

което представлява 127,28 % от целия финансов ресурс на ОПОС. Изплатени са 

3 452 млн.  лв, което представлява 107,53 % от всичките средства по ОПОС. Изпълнени 

са 281 проекта, а 155 са процес на изпълнение . В сектор води реконструирани са и 
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изградени 2 600 км от ВиК мрежата, което подобрява услугата за 880 000 души. 

Изградени и реконструирани са 50 пречиствателни станции за отпадъчни води. При 

управлението на отпадъци са изградени са 18 регионални депа. Въпреки тези 

постижения страната среща трудности в постигането на заложените цели. Това става по 

няколко причини. 

Голямо предизвикателство за страната представлява самият процес на 

изпълнение на ангажиментите към правото на ЕС и по-специално при управлението на 

ОПОС, която се явява водещият механизъм за тази цел. За една година от ноември 2013 

г. и до ноември 2014 г. ЕК преустановява плащанията към страната по ОПОС. 

Причината е, че по време на проверка на място, включваща експерти от ЕК, са открити 

системни нарушения в процедурите по обществени поръчки по Оперативната програма. 

Нарушени са основни принципи на провеждането на обществените поръчки като 

публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и 

недопускане на дискриминация. МОСВ предприема следните мерки за отстраняване на 

нередностите. Реорганизирана е управленската структура на Оперативната програма. 

Междинното звено, което предимно контактува с бенефициентите, се влива в 

Управляващия орган. Това е направено с цел да не се размива отговорността между 

двете административни звена. Преразгледани са 239 договора, сключени в периода 

2010–2013 г., за да бъдат идентифицирани конкретните нередности. По-голямата част 

от нарушенията са свързани с действия на общините при процесите на обществени 

поръчки, но също така и от структури на МОСВ. На общините, които са провели 

обществените поръчки без да се съобразяват с правото на ЕС, са наложени финансови 

корекции. Общините обаче протестират, че просто са следвали националното право и 

по-конкретно Закона за обществените поръчки. Системният характер на нередностите 

може да се обясни именно с несъответствието между националната правна рамка по 

процедурите за обществени поръчки и европейските правила в тази област. 

Спирането на плащанията по ОПОС значително затруднява изпълнението на 

проектите по програмата. Правителството решава да финансира плащанията със 

средства от националния бюджет, докато плащанията от ЕК не бъдат възстановени. 

Националните средства обаче също са ограничени и не представляват дългосрочно 

решение. В крайна сметка взетите мерки дават резултат и плащанията са отблокирани 

през ноември 2014 г. 

Третото предизвикателство е допълнение към предходните предизвикателства и 

е свързано с неуспеха на страната да изпълни своите задължения в някои области. В 

резултат на това ЕК завежда няколко процедури по неизпълнение срещу страната в 

Съда на ЕС, най важните от които са за депонирането на отпадъците и за защитата на 

птиците. България губи делото за управлението на отпадъци, докато делото за защита 

на птиците още не е приключило. Друг голям проблем е атмосферното замърсяване с 

фини прахови частици (ФПЧ10). По този показател страната се нарежда на първо място 

в ЕС. Заради системните завишавания на праговите стойности ЕК завежда дело срещу 

България в Съда (Дело C-488/15). 

През новия програмен период 2014–2020 г. в ОПОС  са въведени значими 

промени, за да може да се отговори на променящите се изисквания и предизвикателства 

пред държавата. Първата видима промяна е добавянето на две нови приоритетни оси. 

Новата четвърта приоритетна ос се съсредоточава в борбата срещу две природни 

бедствия – наводненията и свлачищата. С петата приоритетна ос ще бъдат въведени 

мерки за овладяване и намаляване на атмосферното замърсяване, като приоритет се 

дава на замърсяването от фини прахови частици и азотни оксиди.   

Променят се и някои от водещите концепции при формулирането на първите три 

оси – води, отпадъци и биоразнообразие. Тези промени идват от поставените условия 
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от страна на Европейската комисия спрямо страната. В сектор „води“ ЕК държи 

страната да извърши ВиК реформа, която да окрупни дружествата и да въведе 

интегрирания регионален подход. Актьорите, имащи отношение към ВиК сектора, не 

достигат до консенсус за тази реформа, което забавя извършването ѝ. Министерството 

на регионалното развитие и благоустройството, което отговаря за реформата, среща 

отпор сред представители на общините, които смятат, че биха били ощетени. По 

отношение на управлението на отпадъци ЕК е на мнение, че България трябва да 

инвестира в дейности, които са на по-високите нива в йерархията на отпадъците. Така 

ЕК не желае да бъдат отпускани средства за депониране, а за проекти по 

оползотворяване на отпадъците. Проблемът тук е, че България все още не може да 

изпълни изискванията на по-ниското ниво – депониране, за да може ефективно да се 

изкачи нагоре в йерархията. В сектор биоразнообразие усилията ще бъдат насочени към 

подобряване на местообитанията в мрежата „Натура 2000“, на които им е дадена 

оценка „неблагоприятно-лошо“ и „неблагоприятно-незадоволително“. 

Анализът в дисертацията по въпросите, очертани по-горе, се базира на публично 

достъпни официални източници. С цел да се постигне по-голяма дълбочина на 

изследването и да се намерят отговори на изследователските въпроси са събрани 

емипирични данни на базата на включено наблюдение в рамките на МОСВ. Тук ще 

бъдат обобщени някои от по-важните изводи. На първо място, могат да бъдат 

опровергани някои популярни клишета във връзка с работата на държавната 

администрация като това, че тя не върши никаква работа или пък че страната е 

единствено реципиент на политиките на ЕС без да допринася за тях. 

В същото време обаче трябва да бъде отчетен фактът, че България, 

присъединявайки се към ЕС, има много да наваксва в правото в областта на околната 

среда. Почти цялата национална политика в областта на околната среда се свежда до 

това да бъдат изпълнени високите изисквания, които ЕС налага, или по думите на един 

експерт „всички пътища водят към Брюксел“. Наистина, както посочихме по-горе, 

страната разполага с някои инструменти, които да ѝ помогнат да изпълни задълженията 

си, най-важният от които е ОПОС. Идеята на оперативните програми обаче е да 

подпомогнат на националните усилия за постигане на общите политики. Тази логика в 

България е обърната. Оперативната програма е водещият инструмент за политика в 

областта на околната среда, докато националното финансиране има само допълваща 

роля. Изследването изчисли, че десет пъти повече средства за околна среда в България 

идват от фондовете на ЕС, отколкото от националния бюджет.   

Във връзка с участието на България в процеса на правене на политика в областта 

на околната среда може да се каже, че страната разполага с развит експертен 

потенциал, който познава както изискванията на общностното законодателство, така и 

проблемите на държавата. Държавата се опитва да защитава интересите си в работните 

групи в Съвета. Невинаги страната има нужната политическа тежест да наложи 

позициите си, но това не означава, че стои безучастно. Напротив процесът на вземане 

на решения в ЕС е такъв, че страната не може да стои безучастно, тъй като се изисква 

формиране на национална позиция по всяка дискутирана тема. Друг външен за 

администрацията фактор е възможността за започване на наказателна процедура срещу 

България за неизпълнение на задълженията на страната. Процедурата по неизпълнение 

може да доведе до значителни глоби, което никое правителство не би желало да 

допусне. Отчитайки теза фактори, аз стигам до извода, че европейската интеграция се 

явява катализатор на експертност и инициативност в работата на държавната 

администрация.  

Друг аргумент в това, че страната е активен участник, може да се намери в една 

от устойчивите опозиции, която се наблюдава между различните актьори, с които 
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страната взаимодейства при правенето на политика. Водещата опозиция е между 

държавата, представена от МОСВ, и Европейската комисия. ЕК не се възприема като 

неутрален арбитър и пазител на общите интереси на ЕС, каквато роля и настоящата 

концептуализация я приписва, а като силно политизирана институция, представляваща 

интересите на доминиращата партия в Европейския парламент. Самата ЕК също 

изразява подобна позиция. В речта за Състоянието на съюза през септември 2015 г. 

председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер заявява, че иска да ръководи една „много 

политическа Комисия“
3
. Причината за това политизиране е, че Юнкер е първият 

председател на ЕК, чийто произтича от изборите за Европейски парламент. Всъщност 

обаче изследването показва, че това политизиране на ЕК може да се наблюдава още 

преди мандата на настоящата ЕК. 

 Освен това ЕК се възприема от представителите на МОСВ като дребнава, 

правеща незначителни забележки, и в някои случаи дори недостатъчно компетентна. 

Държавата е най-силно засегната от санкциониращите инициативи на ЕК като 

завеждане на процедури по неизпълнение в Съда на ЕС или спиране на плащанията по 

Оперативната програма. Според експерти от министерството на Околната среда и 

водите, работещи по ОПОС, не съществуват никакви гаранции, че дори след като 

страната поправи нередностите, няма да последва повторно спиране на средства в 

някой бъдещ момент, ако ЕК реши по думите на експерта да „върне часовника назад“, 

т.е да разследва стари практики. Подозренията са, че по този начин се обслужват и 

политически интереси. Настоящото изследване не може да направи извод за тези 

критики на МОСВ, но може да установи наличието на силно противопоставяне между 

МОСВ и ЕК. 

Освен с ЕК Министерството на околната среда и водите си взаимодейства 

редовно с другите актьори, участващи в политиката в областта на околната среда. 

Съществува известно недоверие към Народното събрание (НС). Експертите от 

министерството разпознават себе си като истински експерти в своята област, а 

депутатите като не особено добре запознати. Когато НС прави промени в 

законопроекти, изготвени от МОСВ, това понякога се приема с неодобрение от 

Министерството. Тази критика е свързана и с втория пункт на конфликт между 

институциите. МОСВ като представител на изпълнителната власт трябва да прилага 

законите, които законодателят приема. Когато обаче законодателят приема закони със 

слабости, това създава проблеми за изпълнителната власт. Примерът тук е законът за 

обществените поръчки, който всъщност засяга не само НС и МОСВ, а и много други 

актьори, но най-вече общините. Вследствие на нередностите, залегнали в този закон, се 

стига до спиране на средствата по ОПОС, което създава огромни проблеми за МОСВ и 

общините. От своя страна, общините протестират срещу МОСВ от въведените им 

финансови корекции във връзка с обществените поръчки, създавайки напрежение 

между институциите и органите на местно самоуправление. Всъщност проблеми има на 

няколко места по веригата, както в закона, така и в МОСВ за контрола и в общините за 

реализацията. 

Друго важно взаимодействие е между МОСВ и представителите на 

гражданското общество. Участието на гражданското общество в управлението на 

околната среда е основно право, залегнало в международното, европейското и 

националното законодателство. Според представители на МОСВ българската 

общественост активно се възползва от правото си да участва в политиката в областта на 

околната среда. Гражданите подават множество жалби заявления и искания за 

информация за околната среда, участват в публичните обсъждания на нови 

                                                           
3
 Юнкер, Ж.К. (2015). 'Състояние на Съюза – 2015 година: Време за честност, единство и солидарност', 

достъпно на 20.01.2016 г. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_bg.htm 
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законопроекти, планове, оценки за въздействие върху околната среда и др. Според 

експерти от Министерството съществува обаче голяма разлика между екологичните 

НПО. Някои от тях притежават значителен експертен потенциал и са ценни партньори 

при управлението на околната среда, докато други НПО не отправят градивна критика. 

Някои екологични НПО действат единствено с користни цели или по думите на експерт 

„са го обърнали само на печалба“. 

Изследването с казуси обръща специално внимание на отношенията между 

националните органи и институции, от една страна, и предприятията и бизнес 

организациите, от друга страна . Включеното наблюдение в една от дирекциите на 

МОСВ подсказва силно напрежение между актьорите. Един експерт от 

Министерството обобщава мнението на предприятията по следния начин: „не ни 

обичат много“. Въпреки че работата на този експерт не включва санкциониращи 

механизми, а е в помощ на компаниите, се усеща „страх“ от страна на някои 

предприятия да общуват с Министерството. Това наблюдение отчасти се потвърждава 

и при интервютата, които бяха проведени с представители на предприятията. Като 

обект на регулация компаниите са в постоянен контакт с компетентните органи. 

Комуникацията обаче протича по-успешно с контролните органи по места като 

регионалните инспекции по околна среда, както и басейновите дирекции, отколкото с 

Министерството. Обяснението на запитаните представители на бизнеса е, че 

регионалните звена са по-близо до предприятията и ги познават по-добре, отколкото 

МОСВ.  

Всички интервюирани представители на предприятията се изказаха 

неблагоприятно за възможностите, които се създават за тяхното участие при 

формулиране на политиката в областта на околната среда. Вместо да бъдат равностоен 

партньор при публичните обсъждания на политиката, както тази концептуализация 

предполага, компаниите са в подчинено положение спрямо държавните органи в тази 

област. По думите на представител на голяма компания позицията на Министерството е 

сведена до състоянието, че „имате право да се оплачете“. Изводът е, че при 

формулиране на политиката в областта на околната среда продължава да действат 

остарелите практики на йерархично постановяване, а не на активно партньорство. Това 

е проблем, тъй като предприятията като заинтересовани страни могат да дадат ценен 

принос при създаване на националната позиция в политиката в областта на околната 

среда. Получава се така, че други държави членки успяват да защитят по-добре 

интересите на своите стопански деятели. Самите предприятия не разчитат на директна 

комуникация с Министерството, а търсят посредничество през неправителствени 

организации и групи за натиск на европейско ниво. Тези НПО могат да бъдат както в 

определен бранш на икономиката, така и за всички браншове. На национално ниво 

дискусиите между съсловните бизнес организации и представители на МОСВ във 

връзка с формиране на политиката в областта на околната среда не се оценяват като 

особено успешни. 

Повечето изследвани предприятия са част от многонационални компании. 

Бизнес стратегиите, фирмените политики, пазарите, ресурсите, с които разполагат, 

надхвърлят рамките на България. Тези предприятия са развили практики за защитаване 

на своите интереси директно пред институциите на ЕС. На международно ниво 

компаниите също членуват в съсловни и други видове организации, от които получават 

своевременно информация за готвените промени в политиката в областта на околната 

среда още в най-раните ѝ етапи на разработка. Тази практика съществува и в 

българските им филиали. В едно от изследваните предприятия съществува специален 

отдел за връзки с националните и наднационалните институции чиито отговорности 
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включват следене на всички възможни промени в политиката в областта на околната 

среда, анализ и изготвяне на позиции. 

Икономическите предприятия заемат основно място в настоящата дисертация. 

Емпиричното изследване, което проведох с тях, е осъществено по методологията на 

изследванията с казуси от cross-case тип
4
. Накратко – всяко предприятие е представено 

в рамките на един казус. Информацията за предприятията е събрана от различни 

източници. На първо място, са проведени полуструктурирани интервюта на терен с 

представители на компаниите
5
. Освен това са анализирани публично достъпни 

документи за компаниите като годишни финансови отчети, доклади за дейността, 

доклади за изпълнението на комплексните разрешителни и др. На последно място, е 

използвана вторична литература и различни публикации в медиите, които допълват 

представянето на компаниите. Когато предприятието е част от мултинационална 

компания, е включен анализ и на и компанията майка на базата на публична 

информация за нея, както и от проведените интервюта. 

Избраните компании са: „Алкомет“ в град Шумен, „София Мед“, 

„Топлофикация София“,  „Девня Цимент“, „Солвей Соди“ в град Девня, „Лукойл 

Нефтохим Бургас“. Изборът не е направен произволно, а по няколко водещи критерия. 

На първо място, изследваните компании трябва да бъдат значими за икономиката на 

страната предприятия. На второ място, трябва да представляват екологично интензивни 

стопански отрасли. Такива сектори в изследването са: цветната металургия, 

енергетиката, химическата и петрохимическата индустрии, производството на 

строителни материали. Представителите на тези сектори са силно засегнати от 

регулациите в областта на околната среда и са заинтересовани страни в цялостната 

политика в тази област. 

Анализът на казусите следва сходна структура. Казусът започва с обща 

информация за компанията: основна дейност, значение за националната икономиката, 

бизнес индикатори, пазари и конкуренти. В случай че компанията е част от 

международна група, представянето включва и данни за компанията майка. Следва 

описание на изискванията в областта на околната среда, които компанията трябва да 

спазва. Всички компании действат по комплексно разрешително, в което ясно са 

разписани всички техни задължения във връзка с правото в областта на околната среда. 

От докладите за изпълнение са обобщени данните за това как предприятията 

изпълняват своите задължения. Изследването показва какви мерки вземат 

предприятията, за да отговорят на изискванията. Въпреки че дисертацията е с 

икономическа и политологическа насоченост преди всичко, областта на околната среда 

изисква и включването на технически и технологични параметри, без които 

изследването е невъзможно. Анализът обаче не е насочен толкова към технологичната 

страна на изпълнение, колкото към икономическите последствия за предприятията. 

Основна цел на дисертацията е да се провери какви икономически ефекти за 

предприятията създават екологичните  регулации. По-конкретно тя търси механизмите 

на действие, залегнали в неокласическата теория и хипотезата на Портър. Особено 

важно за това е да бъдат показани инвестициите, които компаниите правят, за да 

отговорят на екологичните изисквания, и последствията от тези инвестиции. Важен 

въпрос в това отношение е каква е мотивацията на компаниите за тези инвестиции. По-

конкретно искам да разбера дали тези инвестиции се извършават единствено, за да се 

отговори на екологичните изисквания, които пък са задължително условие за 

функционирането на предприятието. Така допускането е, че екологичните инвестиции 

                                                           
4
 Описание на методологията и задълбочена обосновка на този тип изследвания се съдържа в 

приложението към дисертацията.  
5
 Транскрипции на интеврютата се съдържат в приложението към дисертацията. 
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са просто разход за компаниите. От друга страна искам да разбера дали инвестициите в 

околна среда представляват възможност за модернизиране на производството и 

повишаване на конкурентоспособността на предприятието. От отговора на този въпрос 

следва и друг въпрос. Ако предприятията действително извличат ползи от 

екологичните технологии, защо не ги въвеждат и без намесата на регулатора? Това е 

основна точка на разрив между допусканията на неокласическата теория и хипотезата 

на Портър. В случай че наистина компаниите печелят от тези регулативно внесени 

технологии, е важно да се проследи по какъв начин действа механизмът, залегнал в 

хипотезата на Портър. Последната част от казусите е посветена на отношенията между 

предприятията и другите актьори в областта на околната среда.  

На това място няма да бъдат изреждани спецификите на различните 

предприятия, но ще бъде направен опит за обобщение на по-важните открития от 

казусите. Компаниите се отнасят отговорно към изискванията на правото в областта на 

околната среда и се стремят да ги покрият. Фирмите провеждат собствени политики в 

областта на околната среда, които в някои случаи отиват отвъд нормативните 

изисквания. Тези политики често са продиктувани цялостната стратегия в областта на 

околната среда на компанията майка. Като обобщение, може да се твърди, че 

опазването на околната среда е приоритет сред разгледаните компании. Въпреки това 

обаче съществуват и известни несъответствия с екологичните стандарти. 

Като цяло спазването на стандартите за околна среда създават разходи за 

предприятията и това не следва да ни изненадва. Могат да бъдат идентифицирани 

следните типове разходи: инвестиционни, експлоатационни, разходи за мониторинг, 

разходи от намаление на КПД, разходи за емисии, административни разходи. Някои от 

направените инвестиционни разходи могат да бъдат възвърнати или поне ограничени 

чрез повишена ресурсна и енергийна ефективност (например при някои видове 

филтри), но други са невъзвращаеми (например разходи по мониторинг, понижение на 

КПД при някои горивни инсталации, административни разходи).  

От друга гледна точка инвестициите в зелени технологии могат да доведат и до 

конкретни икономически приходи. Като цяло въвеждането на нови технологии на 

принципа на най-добрите налични техники води до двойна печалба – на 

производителността и на екологичните параметри. Тук могат да бъдат посочени 

няколко примера. „Алкомет“ АД значително намалява разходите си за масла, 

използвайки отработените от предприятието аерозоли. „София Мед“ АД инвестира в 

линия за преработка на скрап, „Девня Цимент“ АД влага остатъчните пепели от 

горивните съоръжения в крайния си продукт (цимент и клинкер). „Солвей Соди“ АД 

влага остатъчните пепели си като строителен материал за своя утаителен басейн. 

Дружеството инвестира и в подобряване на използването на водните ресурси. Новата 

производствена линия в „Девня Цимент“ постига цялостно заменяне на водния 

производствен способ със сух, от което са постигат значителни икономии на ресурси. 

„Лукойл Нефтохим Бургас“ успява да реорганизира топлинните потоци в различните 

цехове и по този начин да увеличи значително енергийната ефективност на 

предприятието. Фирмата също успява да използва много от отпадъчните си продукти в 

рецикъл. Значителен потенциал за ополозтворяване на отпадъчни продукти съществува 

и при „Топлофикация София“ ЕАД. С изграждането на новия завод за обработка на 

отпадъци на Столична община, съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 

2007–2013 г.“ вече се произвежда и RDF гориво, което в бъдеще може да бъде изгаряно 

на площадката на ТЕЦ „София“. Все още обаче дружеството не разполага с 

необходимата технология за това. От изследователска перспектива голяма ценност на 

настоящото проучване е, че успява да покаже механизмът на действие на хипотезата 
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Портър. Примерът за нея се съдържа в най-отчетлив вид в изследването на „Лукойл 

Нефтохим Бургас“.   

В заключение ще бъдат обобщени цялостните резултати от дисертационното 

изследване и ще бъдат очертани някои насоки за възможни бъдещи изследвания. 

Дисертацията си постави за цел да изследва въздействието на политиката в областта на 

околната среда върху икономиката на България, слагайки акцент върху шест водещи 

индустриални компании от страната. Изследването не се ограничава само до тази цел. 

За да бъде наистина добре осмислен изследователският въпрос, бяха извършени редица 

други изследователски задачи. Всъщност изследването съдържа две отчетливи части. 

Първата е икономическа, а втората – политологическа. Икономическата част анализира 

ефектите за отделните компании от политиката в областта на околната среда, докато 

политологическата част анализира механизмите на действие на самата политика в 

областта на околната среда. 

Дисертацията започва с критичен преглед на икономическите теории, които 

задават перспектива върху изследването на проблема. На базата на критически 

представените теории се обясняват инструментите на политиката в областта на 

околната среда изобщо и в частност на европейската политика. Теоретичната част 

изпълнява и друга функция – и тя е да определи подхода, чрез който да бъде мислен 

конкретният проблем на емпиричното изследване. Двете най-важни теоретични 

перспективи за изследването са неокласическата теория и хипотезата на Портър. 

Според неокласическата теория регулациите в областта на околната среда са пречка на 

бизнеса заради разходите, които трябва да се направят за изпълнението им. Обратно – 

хипотезата на Портър постулира, че регулациите за околна среда правят бизнеса по-

конкурентоспособен, защото го карат да внедри нови „зелени“ технологии. Нещо 

повече – използваните качествени методи на изследване успяват да проследят начина 

на функциониране на механизма, залегнал в хипотезата на Портър в достатъчно големи 

детайли.  

Първата област, където са изпитани тези теории, е приложението на 

Европейската схема за търговия с емисии в България. Тази област се оказва подходяща 

за извършване на количествено изследване, което показва интересни и 

контраинтуитивни резултати. В хода на изследването са събрани, обработени и 

анализирани над 3300 данни за всички 168 български предприятия, които участват в 

схемата за втория и третия период на търговия. 

Допускането, което следва от неокласическата теория, е, че цената на 

електрическата енергия зависи правопропорционално от цената на квотите за 

парникови газове, защото квотите се явяват задължително условие при производството 

на енергия от невъзобновяеми енергийни източници и най-вече от ТЕЦ. Всъщност 

обаче статистическият анализ за втория период на търговия и първите две години от 

третия период установява точно противоположната зависимост. С увеличаването на 

цената на квотите с едно евро цената на електрическата енергия за предприятията 

намалява с 0,003 лева. От това следва, че не може да „обвиним“ европейските 

регулации в областта на околната среда за цената на електрическата енергия в страната. 

Все пак аз съм скептичен, че откритата връзка между цена на квоти и цена на 

електрическа енергия ще се запази в бъдеще. Това обаче ще трябва да бъде обект на 

последващо изследване. Най-добре е това да се случи след края на третия период на 

търговия, когато изследването ще има завършена хронологическа цялост за два цели 

периода. 

Анализът на ЕСТЕ показва, че във втория период България следва общата 

европейска тенденция и регистрира излишък на безплатни квоти в схемата, който 

излишък възлиза на 19 586 755 квоти. Още от първата година на третия период 
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вследствие на новите правила за разпределение на безплатни квоти излишъкът се 

превръща в дефицит – 11 052 439 през 2013 г. и 10 659 052 през 2014 г. При 

допускането, че икономиката на България няма да  изпадне в сериозна рецесия до края 

на периода и ще запази сегашния си структурен дял на сектора на индустрията, моята 

прогноза е, че този дефицит ще продължи до края на третия период, тъй като според 

правилата на ЕСТЕ безплатните квоти ще продължат да намаляват. Компаниите трябва 

да се подготвят своевременно за тези условия. 

Използваният статистически модел показва, че от 2011 г. БВП нараства, докато 

количеството на емисии от парникови газове намалява, което е пример както за 

декарбонизиране на икономиката, така и за разделяне на икономическия ръст от ръста 

на емисиите, което е и една от дългосрочните цели за устойчиво развитие. Проблем на 

този модел обаче е краткият времеви период на приложение на модела. Този проблем е 

свързан и с по-общия изследователски проблем, че самата схема е със сравнително 

кратка история към настоящия момент. Въпреки това събраните данни могат да бъдат 

основа за бъдещи изследвания в това направление.  

Втората стриктно икономическа задача беше да се провери какви са 

икономическите последствия за предприятията от политиката в областта на околната 

среда и да се потърси по някакъв начин приложение на хипотезата на Портър. 

Изследваните предприятия обръщат особено внимание на своите задължения в 

областта на околната среда и предприемат мерки за постигането им. Част от техните 

задължения включват интегрирането на най-добрите налични техники в 

производството. Изпълнението на регулациите в областта на околната среда е свързано 

както с разходи, така и с приходи за предприятията. В общия случай разходите 

превишават приходите. Изследването открива следните типове разходи за околна 

среда, които предприятията извършват: инвестиционни разходи, експлоатационни 

разходи, разходи за мониторинг, намаление на КПД, разходи за емисии, 

административни разходи. По своето естество някои от тези разходи са възвръщаеми, а 

други – не. Инвестициите в повишена ефективност могат да се изплатят, но разходите 

например за мониторинг или за намаляване на емисиите от азотни оксиди са свързани 

директно със загуби, които не могат да бъдат възстановени. Особено тежки за 

компаниите са разходите, които се генерират от бавните административни услуги при 

издаване на разрешителни или оценки. В последните години се наблюдава известен 

напредък в това отношение вследствие на децентрализацията на правомощия от МОСВ 

към РИОСВ. Може да се каже, че тази децентрализация е успешна. 

Същевременно направените инвестиции за постигане на стандартите за качество 

на околната среда в някои случаи действително водят и до подобрение на 

икономическите показатели на компаниите. Набелязани са няколко начина, по които 

става това: повишаване на енергийната и ресурсната ефективност, реорганизация на 

производствените процеси, реинтеграция на отпадъчни продукти в производствения 

процес, рециклиране на отпадъчни продукти и други форми на оползотворяване, 

включително и чрез изгаряне за получаване на енергия и безплатни квоти за емисии. 

Изследването с казуси детайлно анализира примери, при които предприятията 

въвеждат „зелени“ технологии, за да отговорят на изискванията на правото в областта 

на околната среда и това довежда до съществени ползи за компаниите. „Лукойл 

Нефтохим Бургас“ дава добър пример за цялостна реорганизация на производствения 

процес, която води до спестяване на енергия. „Алкомет“ АД“, „София Мед“ АД, „Девня 

Цимент“ АД успяват да интегрират част отпадъчните продукти обратно в 

производствения процес или да ги рециклират. Анализът на „Топлофикация София“ 

ЕАД показа голям потенциал за оползотворяване на отпадъци чрез изгарянето им под 

формата на RDF гориво в проектите за бъдеща инсталация на площадката на ТЕЦ 



30 
 

„София“. Този проект би бил важен за едно бъдещо изследване в областта, когато 

проектът се реализира. Успешен реализиран проект за горивна инсталация с 

възможност за изгаряне на RDF гориво дава „Солвей Соди“ с новия си котел с 

циркулиращ кипящ слой в ТЕЦ „Девен“. Въпреки че тези инвестиции имат двоен ефект 

– повишаване на ефективността и отговаряне на изискванията на околната среда и е 

трудно да бъде определено кое е водещото начало, по-често причината за въвеждането 

на екологичните технологии се търси в желанието на фирмите да спазват нормите за 

качество на околната среда, без което на тях би им било забранено да функционират, 

като икономическите ползи от новите технологии могат да бъдат разгледани като 

положителни екстерналии на правото в областта на околната среда. Това откритие дава 

потвърждение на хипотезата на Портър. 

Политологическата част на дисертацията цели да анализира механизма на 

действие на политиката в областта на околната среда на ЕС в България. За целта беше 

изграден концептуален модел, който включва основните актьори в политиката, техните 

визии за съдържанието на политиката и интересите, които защитават. Допускането на 

изследването е, че различните актьори имат различни интереси и цялостният облик на 

политиката се оформя от сблъсъка на техните разнопосочни позиции. Целта на 

емпиричното изследване е да провери на практика концептуалния модел – да открои 

пунктовете на съответствие и разминаване и да даде аналитично обяснение за тях. Тук 

ще бъдат обобщени по-важните изводи от този анализ. 

Моделът, следвайки теорията на политическите мрежи, допуска, че политиката в 

областта на околната среда на ЕС не се прави единствено от политическите институции 

на национално и наднационално ниво, а в нея пълноценно участват широк кръг 

заинтересовани лица като представители на гражданското общество и бизнеса. 

Компаниите са една от най-силно заинтересованите страни в политиката в областта на 

околната среда, защото тази политика има реални отражения върху 

конкурентоспособността им. Емпиричното изследване показва, че в България участието 

на бизнеса в правенето на политиката е силно ограничено до степен на формалност. От 

гледна точка на бизнеса тяхното участие е сведено до „правото да се оплаче“ за вече 

взети решения. Чрез пренебрегването на позицията на българския бизнес се губи ценна 

възможност за оформяне и защитаване на неговите интереси на национално и 

наднационално ниво, особено вземайки предвид, че останалите държави членки 

успяват по-успешно да защитават своите индустрии. От друга страна, обаче трябва да 

се отбележи, че големите предприятия, които бяха изследвани, са част от 

международни компании с глобални бизнес стратегии и бизнес политики. Тези 

предприятия активно участват в оформянето на политиките в областта на околната 

среда още от най-ранна фаза с помощта на различни наднационални съсловни 

организации и групи за натиск на ниво ЕС. Нещо повече – компаниите са 

заинтересовани да повлияят на процеса на вземане на решения още от най-ранните му 

фази, защото всяко по-нататъшно забавяне е свързано с евентуално допълнително 

увеличение на разходите за тях. Изводът от емпиричното проучване на отношенията 

между бизнеса и МОСВ при оформянето на политиката в областта на околната среда е, 

че те следват стария йерархичен команден подход от държавата към предприятията. 

Същевременно обаче отношенията между предприятията и Регионалните изпълнителни 

агенции по околна среда и води протичат значително по-гладко в дух на 

сътрудничество. Причината за това е, че регионалните звена са по-близо до 

предприятията и познават по-добре техните проблеми и позиции. 

Следващата политологическа задача на дисертацията е да открие действието на 

механизма на политиката в областта на околната среда на ЕС в България. По този 

въпрос авторското изследване стига до следните изводи. Политиката в областта на 
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околната среда на ЕС е една от най-развитите в света и това поставя големи 

предизвикателства за страна като България по отношение на нейното изпълнение. 

Националната политика на страната се изчерпва почти изцяло с достигането на 

европейските стандарти, като целта е срещу държавата да не бъде бъдат образувани 

процедури по неизпълнение в Съда на ЕС. Едно загубено дело в Съда може да доведе 

до огромни разходи за държавата и логично държавата иска да избегне това. Усилията 

на страната обаче не са достатъчни за покриването на тези изисквания и ЕК започва 

процедури срещу държавата. В повечето случаи проблемите намират своето решение в 

досъдебната фаза, но в някои ключови казуса процедурата стига и до съдебна фаза. 

Досега страната е загубила две важни дела в областта на околната среда – за защита на 

птиците в района на нос Калиакра и за управлението на отпадъците
6
. В ход е дело по 

неизпълнение на Директивата за качеството на атмосферния въздух заради 

продължителни надвишавания на нормите на фини прахови частици
7
. 

Основните предизвикателства пред държавата са в три направления: води, 

управление на отпадъци и защита на местообитанията. Тези предизвикателства 

произтичат от задълженията на държавата по няколко т. нар. „тежки директиви“
8
: 

Държавата не разполага с ресурсите сама да изпълни задълженията си по тази 

политика. Именно затова държавата създава специална Оперативна програма „Околна 

среда 2007–2013“, съфинансирана от фондовете на ЕС (ЕФРР и Кохезионен фонд). 

ОПОС е най-важният инструмент на държавата за изпълнението на ангажиментите ѝ 

към правото в областта на околната среда на ЕС. Нещо повече, за разлика от 

стандартния случай, при който целта на оперативните програми е да допълват 

националната политика в даден сектор, при ОПОС ситуацията е противоположна. 

Анализът на бюджета на програмата и този на МОСВ показва, че средствата по ОПОС 

надхвърлят националните средства десет пъти. Поради тази причина цялостният успех 

за изпълнението на политиката в областта на околната среда зависи от управлението на 

Оперативната програма. 

Управлението на Оперативната програма има няколко проблема. На първо 

място, тя не е достатъчна, за да покрие изцяло всички национални дефицити в областта 

на околната среда. На второ място, изпълнението на програмата е белязано от 

изоставания. Най-големият проблем при управлението на ОПОС е свързан със 

спирането на плащанията от страна на ЕК към България между ноември 2013 г. и 

ноември 2014 г. Официалните причини за спирането на плащанията са нередности по 

обществените поръчки. Анализът обаче открива по-дълбоки причини за този проблем. 

Съществува структурен проблем, който довежда до масовите нередности по 

обществените поръчки, който отива отвъд евентуалната „лоша“ воля на отделния 

възложител. Към момента на проведената проверка от ЕК са установени редица 

разминавания между Закона за обществени поръчки на Република България и 

правилата на ЕС за обществени поръчки. Българските възложители, най-често общини, 

но и структури на МОСВ следват националния Закон за обществените поръчки, а не 

европейското право в областта и оттам следва несъответствието. По-интересен въпрос е 

откъде идва разминаването между правото на ЕС и националното законодателство за 

                                                           
6
 Дело C-141/14 за неизпълнение на Директива 2009/147/ЕО относно опазване на дивите птици; Дело C-

145/14 за неизпълнение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци 
7
 Дело C-488/15 за неизпълнение на Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и 

за по-чист въздух за Европа 
8
Основните тежки директиви са: Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни 

води от населени места, Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки, 

Директива 1999/31/ЕО относно депониране на отпадъци, Директива 2001/80/ЕО относно ограничаване на 

емисиите от определени замърсители, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации и 

др. 
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обществени поръчки. Причината, до която стига настоящото изследване, е, че 

обществените поръчки в България са обект на значителни противостоящи си интереси, 

тъй като те представляват механизъм за разпределение на огромни финансови ресурси. 

Към това може да се прибави и фактът, че Законът за обществени поръчки е един от 

най-променяните закони. От приемането си през 2004 г. законът е изменян и допълнян 

38 пъти. Така несъвършенствата в закона са една от причините за спирането на 

плащанията. 

Други важни отношения между актьорите в политиката са между националните 

институции и по-конкретно МОСВ и наднационалните институции и по-конкретно ЕК. 

Концептуализацията допуска, че ЕК и МОСВ защитават различни интереси – ЕК – на 

ЕС като цяло, а МОСВ – на България. Емпиричното проучване показва силно 

антагонистично отношение от страна на МОСВ към ЕК. МОСВ обвинява ЕК, че е 

дребнава, в някои случаи некомпетентна и може би най-важното – че е откровено 

политизирана. Според различни представители на Министерството ЕК не защитава 

интересите на целия Съюз, както би трябвало да се предполага, а на доминиращата 

политическа сила в ЕП. Като аргумент за тази теза се изтъква случаят със спирането на 

плащанията към България по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ между 

ноември 2013 г. и ноември 2014 г. Всъщност някои от експертите в МОСВ директно 

обвиняват ЕК в това, че основната причина за спирането на финансирането е 

политически планирана, а не юридически мотивирана. 

Голямата сила на качествените методи е, че изводите, които генерират, могат да 

се превърнат в хипотези за бъдещи изследвания. Един такъв извод от включеното 

наблюдение в МОСВ е, че европейската интеграция се явява катализатор на 

експертност в държавната администрация. На базата на наблюденията в МОСВ е 

изведен следният теоретичен модел. ЕК се явява външен фактор за системата на 

българската държавна администрация и в частност МОСВ. ЕК произвежда голямо 

количество политически предложения, които изискват задължителен и своевременен 

отговор от държавите членки и в частност България. Следователно България трябва да 

бъде подготвена за активно участие в политиката, което пък изисква особени 

организационни и експертни усилия. Това заключение може да бъде основа на 

изследователска хипотеза, която да се провери в други сектори на политика. 

 Накрая политиката в областта на околната среда на ЕС действително оказва 

влияние на икономиката на България. Тя не е само тежест за стопанските деятели, но 

както беше показано по-горе и възможност за устойчиво развитие на базата на зелените 

технологии и най-добрите налични техники, които изследваните компании въвеждат. 
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Списък на по-важните авторски приноси на дисертацията 

 

 Количествен анализ на прилагането на ЕСТЕ – вторият период приключва с 

излишък от 19 586 755 квоти. Третият период обаче започва с дефицити 11 

052 439 през 2013 г. и 14 697 979 квоти през 2014 г. Предположението е, че 

дефицитът ще се запази до края на периода, което означава допълнителни 

разходи за предприятията. 

 

 Открита е статистически значима и контраинтуитивна зависимост между цена 

на квоти и цена на електрическа енергия за индустриалните потребители 

откритие в периода 2008-2014. Увеличението на цената квотите в с едно евро 

води до намаление на цената на електрическата енергия за предприятията в 

дадена група с 0,003 лева.   

 

 От 2011 г. се наблюдава декорбонизиране на икономиката, но периодът е 

прекалено кратък, за да се правят по-категорични изводи. 

 

 Качественото изследване успява да направи политологически и икономически 

изводи. Икономическите изводи са свързани типологизацията на ползите и 

разходите за предприятията от въвеждането на екологични инвестиции и по-

важно – с откриването на действие на механизма, залегнал в хипотезата на 

Портър.  

 

 Политологичните изводи са свързани с разкриването на цялостния механизъм на 

действие на политиката в областта на околната среда на ЕС в България. 

Откроени са водещите актьори, пунктовете на конфликт между тях и са 

анализирани причините зад тях.  
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