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Увод: мотиви, обект, приложимост, тези, методология и съдържание на 

дисертационния труд 

 

В основата на дисертационния труд стои следният въпрос: защо едни политики 

са по-успешни от други? Кое прави резултатите от едни политики по-удовлетворителни 

от гледна точка на политическите актьори, които се стремят към тяхното постигане? 

Как, в крайна сметка, знаейки отговорите на тези въпроси, можем да направим така, че 

публичните политики да постигат по-ефективно и ефикасно целите си? Това са важни 

въпроси. Техните отговори обаче биха били по-лесни, ако политиките бяха продукт на 

действията на един унитарен актьор, който разполага с неограничена власт и контрол 

върху ресурси. Но пирамидалната структура на публичната власт, която би позволила 

подобна репрезентация на процеса на политиките, днес е фикция, продукт на не 

толкова далечното минало, когато държавното управление е формирало, осъществявало 

и легитимирало политиките. Поради това, ако просто приемем, че правителствата 

правят публичните политики, ние ще игнорираме взаимната зависимост, която 

обвързва правителството с различните обществени групи, с целенасочените 

организации, които групите с общи интереси създават, за да бранят тези интереси и с 

характеристиките на междудържавните отношения, които влияят на политиките, и на 

средата и ресурсите, с които те са обвързани. Мрежите на политиките имат значение, 

защото те отразяват реалността на комплексните взаимодействия, които раждат 

публичните политики.  

В допълнение, мрежите на политиките се организират около функцията на 

колективното действие, свързано с осъществяването на конкретна политика, породена 

от наличието на конкретен нерешен проблем. От една страна, това променя характера 

на легитимността на процеса на политиките, защото част от участниците в тези мрежи 

не отговарят на критериите за демократична легитимност, но, от друга, техните 

ресурси, когнитивен капацитет и човешки потенциал допринасят за постигането на по-

добър финален резултат. При всяко положение обаче, фокусът тук е не върху 

структурата, йерархията и взаимното подчинение, а върху взаимодействието между 

взаимно обвързани участници в процеса на политиките. Всеки от тях има свой собствен 

интерес и действията му са подчинени на неговото реализиране, съобразно ресурсите, 

действията на другите участници и условията на средата.  

Мрежата на политиките може да се третира и като елемент на по-широкото 

понятие „общност на политиките“, създадено с цел да неутрализира негативните 
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конотации на термина „мрежа“. Отново обаче фокусът е върху линейното 

взаимодействие като контрапункт на пирамидалната йерархия, свързана с класическата 

концепция за бюрокрацията на Макс Вебер. При това положение, въвлечените в 

процеса на политиките участници са склонни да търсят сътрудничество, защото те не са 

членове на една йерархична организация, която създава между тях взаимоотношения на 

власт и подчинение, а са водени от волята си и вземат решения, диктувани от 

собствения им интерес, където външната принуда отсъства. 

 Очевидно взаимната обвързаност на различните актьори в процеса на 

политиките не може да бъде игнорирана в стремежа да бъде даден отговор на въпроса, 

поставен в началото на дисертацията. В същото време, ние не можем да се фиксираме 

само върху определена част от цикъла на този процес: процесът на осъществяване на 

политиките (policy implementation). Осъществяването се отнася до действията, които 

политическите актьори  извършват, координирайки усилията си за постигане на 

зададените цели. По-скоро ние трябва да гледаме на цикъла на политиките като на по-

мащабна конструкция, която се развива в специфична среда – йерархия, мрежа или 

комбинация между тях, и която емпиричният анализ трябва да реконструира. В рамките 

на този цикъл, политическите актьори взаимодействат помежду си, като понякога си 

сътрудничат, а понякога се намират в състояние на конфликт, и продукт на това 

взаимодействие са самите политики.   

 Тази взаимна обвързаност намира отражение в още едно обстоятелство. В 

публичната сфера проблемите на политиките, техните решения, целите и критериите, 

по които биват оценявани резултатите са публични, което означава, че те подлежат на 

интерпретация от страна членовете на политическата общност. Това означава, че 

субстанциалните проблеми – тези, които обективно стоят в началото на процеса на 

политиките – биват възприети по различен начин от различните субекти, защото те 

имат собствени цели, възприятия, ценности и преференции, през призмата на които 

интерпретират всеки аспект на политиките. С други думи, както проблемите, така и 

интерпретациите им от страна на политическите актьори са факти, които изследването 

на политиките трябва да вземе под внимание. Не случайно цяло течение в науката за 

политиките се занимава с т. нар. епистемологични общества. 

Такъв поглед изисква от нас да правим разграничение между изследване на 

проблемите на политиките и изследване на процеса на взаимодействие между 

политическите актьори. Изследването на проблемите на политиките търси корените на 

тези проблеми, най-добрите налични средства за тяхното решаване и ефекта от 
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прилагането на тези средства върху първоначалния проблем и средата на политиките. 

Но идентифицирането на проблема и намирането на подходящо решение не гарантира 

автоматично, че проблемът ще бъде решен. Напротив, практиката показва, че от 

множество принципно добри решения само малък брой са реално приложими на 

практика. Това е така заради взаимната обвързаност на политическите актьори, които 

са въвлечени в процеса на политиките и се намират във взаимна зависимост. 

Изследването на процеса на взаимодействие между тях трябва да разкрие именно защо 

и как определени решения водят до ефективни политики, а други – не.  

Политическите актьори, които взаимодействат помежду си, притежават 

определени характеристики. Първо, те разполагат с определени ресурси за действие, 

върху които актьорите имат пълен или частичен контрол. Второ, те имат цели, които се 

опитват да постигнат с помощта на тези ресурси. Трето, за постигането на тези цели, те 

изработват програми за действие по един рационален начин, който включва опит за 

обективна репрезентация на реалността със стремеж за постигане на максимално добър 

резултат. На практика това означава, че всеки рационален политически актьор 

осъзнава, че резултатът от неговите действия, в условията на взаимна обвързаност 

между актьорите в политическите мрежи, зависи както от собствените му действия, 

така и от действията на останалите актьори.  

Когато се гледа на процеса на политиките по този начин, репрезентирането на 

взаимодействието между политическите актьори с помощта на теорията на игрите, 

изглежда разумно. Основните елементи на теорията са играчи (политически актьори), 

стратегии и резултати. Взаимодействието между тях в процеса на политиките тогава 

представлява игра, в която те формират стратегии (програми за действие), чрез които се 

стремят да постигнат най-добрите резултати за себе си. Съчетаването на тези стратегии 

в процеса на играта води до крайния резултат за всички играчи.  

Всеки един от разновидностите политически субекти, които участват в процеса 

на политиките – структурите на публичната власт, субектите в частния сектор, 

неправителствените организации и т.н. – представлява целенасочен актьор, който, в 

резултат на собствената си система от вътрешни правила, организира целите на своите 

членове в колективна цел, чието постигане е предмет на действието в процеса на 

политиките. В същото време, взаимодействието в средата на политиките също протича 

под влиянието на системата от правила и норми, която структурира това 

взаимодействие, като прави едни действия възможни или не, и едни резултати – лесно 

или трудно достъпни. Поради това, ние не можем да игнорираме влиянието на 
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институционалната среда, т.е. на системата от правила и норми, защото тя оказва 

съществено влияние върху преференциите, стратегиите и резултатите на актьорите в 

играта. 

По този начин в дисертацията се търси модел, с който да се анализира процеса 

на взаимодействие между политическите актьори, обединявайки нивото на действие на 

индивидуалните актьори – обект на теорията на игрите, с нивото на действие на 

нормативната среда, която структурира действията на тези актьори, но ги прави и 

разбираеми за нас. Проблемът на този подход се състои в това, че фокусирането върху 

едно от двете нива на анализа – микро-нивото на рационалното действие и макро-

нивото на институционализма – ще ни даде една едностранна интерпретация на 

политическото взаимодействие, която ще бъде в неминуем конфликт с алтернативната. 

Решението на този проблем може да бъде в прилагането не на цялостна теория, а на 

теоретичен модел, който може да ни предостави частично обяснение на процеса, който 

изследваме, като ни позволи обаче, в същото време, да обединим информацията от 

микро- и макро-нивото в едно цяло. По такъв начин ние ще можем да се приближим в 

по-голяма близост до реалността, губейки наистина много от това, което 

фундаменталните теории могат да ни дадат, за сметка на конкретната ситуация, която 

емпиричното изследване ще реконструира. 

Теоретичният модел който се използва в дисертацията, е моделът на 

фокусирания върху актьорите институционализъм (actor-centered institutionalism), 

разработен от Ренате Майнц и Фриц Шарпф в периода от 70-те до 90-те години на 20 в., 

който те прилагат към изследване на политически взаимодействия в различни условия 

– от германския федерализъм до политиките на ЕС (Mayntz, Scharpf 1995, Scharpf 1997). 

Този модел обединява репрезентацията на взаимодействието между рационалните 

актьори, въвлечени в процеса на политиката с институционалната среда, в която това 

взаимодействие се развива. Основните елементи на модела са политическите актьори, 

съвкупностите от актьори (игрите, които те играят) и формите на взаимодействие 

между тях. Всеки от тези елементи е повлиян от институционалната среда, която също 

представлява обособен елемент на този теоретичен модел. 

Изборът на теоретичен модел трябва да бъде съчетан с избор на подходящ обект 

на изследване. Приемайки, че резултатите на политиките са продукт преди всичко на 

взаимодействието между политическите актьори, добър вариант би било приложението 

на нашия теоретичен модел да бъде свързано с политика, процесът на изработването на 

която е белязан от конфликти, противоречия и сблъсък на интереси, но и с възникване 
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на сътрудничество. По този начин, с помощта на нашия модел, ние бихме могли да 

намерим отговори на нашите въпроси.   

 

1.1.Обект на изследването: енергийната политика на Европейския съюз 

 

Общата енергийна политика на ЕС е факт от съвсем скоро. Едва в последните 

години промените в нейното развитие дават основание да се говори за нея като за 

наистина обща политика, а не просто сбор от отделните политики на държавите членки. 

Гледайки към началото на процеса на европейска интеграция, на пръв поглед изглежда, 

че енергийната политика е здраво заложена в нейната основа. На практика два от 

основополагащите договори на ЕС са свързани с енергетиката: Договора за 

Европейската общност за въглища и стомана и Договора Евроатом. Последиците от 

тези договори обаче разказват истинската история на развитието на обединена Европа, 

в която енергийната политика не играе почти никаква роля.  

Причините за създаването на Договора за ЕОВС са чисто политически; те са 

свързани с визията за Европа като единна политическа и икономическа общност и с 

една напълно практична причина: въоръжаването винаги е свързано с увеличение на 

производството на въглища и стомана. В годините след Втората световна война светът 

все още преживява шока от немислимите дотогава мащаби на този конфликт, 

успоредно с бързото развитие на противопоставянето между СССР, Източния блок и 

демократичния свят. В тези условия Договора за ЕОВС отговаря на стремежа за 

намиране на отговор на външнополитическите предизвикателства пред следвоенна 

Европа, в които енергетиката не играе никаква роля. Договорът за Евроатом произтича 

от стремежа на Франция да развива атомната енергетика, който влиза в противоречие 

със стремежа на останалите държави от общността на ЕОВС да развиват независими 

такива програми. Той се сключва заедно с Договора за европейската икономическа 

общност, който поставя основите на икономическата интеграция на ЕС. На практика 

икономиката се оказва моторът на европейската интеграция, а не енергетиката. На 

последната се гледа като на суверенна област на действие на правителствата на 

отделните държави. 

Петролните кризи през 1967 и 1973-1974 г. не променят особено тази картина, 

като единствените общи действия на държавите членки са свързани със създаването на 

резерви и механизъм за взаимопомощ по време на кризи – при това под егидата на 

САЩ и специално създадената за целта Международна енергийна агенция. Следва 
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дълъг период на затишие, който приключва в края на 80-те години на 20 в., под 

влиянието на дневния ред на общността, свързан с процеса на либерализация на 

европейската икономика. Европейската комисия започва дългогодишна борба срещу 

нежеланието на част от държавите членки да либерализират своите енергийни пазари, 

желаейки да запазят политическия контрол над – най-често национализираните – 

енергийни компании. Структурата на тези компании се характеризира с вертикалната 

интеграция на различните дейности: производството (или вноса), преноса и 

продажбата, което прави навлизането на нови играчи на националните пазари силно 

затруднено. За това способства и липсата на достатъчно развити връзки между 

преносните мрежи на отделните държави: след като пазарите са се развивали в 

национален мащаб и след като дълги години цените на енергията са били сравнително 

ниски, което пречи на инвестирането в енергийна инфраструктура, вертикалната 

интеграция и неадекватната за създаването на общ пазар инфраструктура, правят 

процеса на либерализация особено труден.  

В края на 80-те в дневния ред на енергийните политики се появява още един 

проблем: климатичните промени. След като ЕС е постигнал успех в борбата със 

замърсяването на въздуха и киселинните дъждове, и след подписването на 

Монреалския протокол към Виенската конвенция за защита на озоновия слой, 

промените в климата се превръщат в нова цел на европейските политики, която има 

пряка връзка с енергетиката и в крайна сметка се интегрира с енергийната политика. По 

този начин се оформят трите приоритета на европейската енергийна политика: пръв по 

време е приоритетът с осигуряването на сигурността на енергийните доставки и след 

него, почти едновременно – приоритетите за либерализация на енергийните пазари и 

борба с климатичните промени. Характерно за тях е синергичния ефект от тяхната 

свързаност: борбата с климатичните промени означава по-малка употреба на фосилни 

горива, което от  своя страна води до по-ниска степен на зависимост от външни 

доставки. Либерализацията на енергийните пазари означава по-ефективно 

разпределение на енергийните ресурси, по-евтина енергия и по-голяма гъвкавост на 

енергийното снабдяване.  

Но връзката между тези три приоритета далеч не означава автоматично 

създаване на обща енергийна политика. Вместо това, процесът на развитие на 

енергийните политики продължава двадесет години, до днес, като едва отскоро ние 

можем да говорим за обща енергийна политика. Основание за това ни дават три неща: 

интегрирането на енергийната политика и политиката за опазване на климата с 
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приемането по един безпрецедентен начин на пакета „енергия-климат“ в края на 2008 

г., успешното развитие на процеса на либерализация на енергийните пазари с 

приемането през 2009 г. на Третия либерализационен пакет и на практика 

неоспоримото лидерство на ЕС в процеса на изграждането на глобален режим на 

политиките, свързани с климатичните промени, което днес се изразява най-вече с 

усилията за създаването на нов обвързващ документ, по подобие на Протокола от 

Киото. В допълнение, с влизането в сила на Лисабонския договор през 2009 г., ЕС 

получава за пръв път формално основание в договорите на общността за развитие на 

общата енергийна политика.    

По този начин европейската енергийна политика се развива от един сбор от 

едностранни действия на държавите членки до процес на сътрудничество при 

конструирането на общо действие, което цели да постигне резултат в рамките на 

общността, който надминава сбора на единичните усилия на държавите членки. Какви 

са причините за тази промяна? Дължат ли се те на индивидуалните характеристики на 

политическите актьори – правителствата на държавите членки и актьорите на 

общността – Европейската комисия, Европейския парламент, Европейския съд, 

Европейската централна банка? Или институционалните промени, настъпили в процеса 

на ревизия на основополагащите договори на европейската политическа общност имат 

решаващо значение за възникване на сътрудничеството в процеса на взаимодействие 

при изработването на енергийната политика? 

Тази дисертация се стреми да даде един правдоподобен отговор на този въпрос, 

използвайки за целта теоретичния модел на фокусирания върху актьорите 

институционализъм. Този отговор ще ни даде възможност да отговорим на главния 

отговор, поставен пред тази работа: как възниква сътрудничеството в процеса на 

изработване на публичните политики? Изборът на енергийната политика като обект на 

изследване, в този смисъл не предполага, че ние разглеждаме ЕС като уникална арена 

на взаимодействие между политически актьори. Той разбира се е уникален като форма 

на регионална интеграция на независими държави, с институционална структура, която 

не е нито федерация, нито международна организация. За нас обаче, той е по-скоро 

метафора на средата, в която публичните политики се изработват в условията на 

съвременния свят. Това е една среда на комплексна взаимна зависимост между 

разнородни политически актьори, които оперират в институционални условия, които са 

продукт до голяма степен на техния „интелигентен дизайн“, но които предоставят и 

съществена доза „неочаквани последици“ от целенасочените им действия. Така, 
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намирайки отговорите на поставените въпроси към развитието на енергийната 

политика, ние се надяваме да можем да отговорим и на въпросите, които се отнасят към 

изработването на публичните политики въобще. 

 

1.2.Теза, хипотези и научен подход в изследването 

 

Основната теза на тази работа, е че процесът на изработването на енергийната 

политика на ЕС протича като процес на възникване и развитие на сътрудничеството 

между политическите актьори, въвлечени в него. Без наличието на подобен процес е 

трудно да се говори за обща политика изобщо. В случая с енергийната политика на ЕС 

обаче, основание за това да се твърди, че обща политика има, дава наблюдението, че в 

течение на един период от около двадесет години, държавите-членки на ЕС постепенно 

отдават част от своя суверенитет в областта на формирането и осъществяването на 

националните си енергийни политики на наднационалните институции на общността и 

на-вече на Европейската комисия. Това е първата хипотеза на изследването. Втората е, 

че това отдаване е продукт на три групи фактори: институционални, субстанциални и 

фактори, свързани с рационалното стратегическо поведение на политическите актьори. 

Институционалните се отнасят до промените в начина за взимане на решения в ЕС и в 

съотношението на силите между националните и наднационалните политически  

актьори в общността: държавите-членки от една страна и ЕК, Европейския парламент и 

Европейския съд. Субстанциалните се отнасят до проблемите на либерализацията на 

енергийните пазари, енергийната сигурност и климатичните промени, които бидейки 

общностни проблеми, изискват решение чрез колективно действие. Факторите, 

свързани с рационалното поведение на политическите актьори са свързани с факта, че 

колективните проблеми изискват колективни решения. В този смисъл, водени от 

рационална себезаинтересованост, политическите актьори целенасочено търсят 

сътрудничество с цел намиране на най-ефективно и ефикасно решение.  

Целите на това изследване произтичат от формулираните хипотези. Необходимо 

е да бъде реконструиран хода на политическото взаимодействие в областта на 

енергийната политика на ЕС и към него да бъде приложен определен теоретичен модел, 

който да провери дали тези хипотези са достоверни или не. Важното за този теоретичен 

модел е, че той трябва да отчита наличието както на индивидуални, така и на 

институционални фактори, които предопределят резултата от политиките.  
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1.3.Приложимост на изследването 

 

Теоретичният модел на фокусирания върху актьорите институционализъм 

притежава предимството да обединява микро- и макро-нивото на анализ на социални 

явления, без да наследява проблемите на тези подходи, свързани с игнориране на 

едните или другите обекти на изследване: актьори или институции. Това означава, че 

опитът от прилагането на този модел може да бъде полезен и за бъдещи изследвания. В 

по-широк аспект, използването на теорията на игрите за моделиране на стратегически 

взаимодействия в процеса на изработване на политики за нас е перспективна 

възможност. Теорията сама по себе си притежава предимства и недостатъци за 

случаите, в които ние бихме искали да я приложим. Главното й предимство се състои 

във възможността чрез нея да се създават модели на взаимодействието между 

рационални и себезаинтересовани актьори, резултатите от действията на които се 

намират във взаимна обвързаност. Главният й недостатък е в това, че бидейки теория, а 

не теоретичен модел, тя оперира на едно високо абстрактно ниво, в резултат на което 

нейните резултати могат да бъдат в конфликт с реалността.  

Решаването на тези проблеми може да се състои в комбинирането на теорията на 

игрите с подхода на Новия институционализъм, който ни казва, че институциите имат 

значение за структурирането на индивидуалните действия. Това комбиниране 

представлява един начин на мислене, който, според нас, би бил много полезен при 

анализирането на редица социални явления. В допълнение, моделът на фокусирания 

върху актьорите институционализъм може да бъде полезен не само с обяснение на 

резултати от политики, но и с генерирането на предложения за оптимизиране на 

процеса на политиките по такъв начин, че те  да бъдат по-ефективни и насочени в по-

голяма степен към публичния интерес. Това ще ни придвижи и по-близо до 

разбирането на това какво представлява добро управление. 

От друга страна, енергийната политика е актуална тема, чието значение 

надхвърля политическите дебати. Събитията, особено в последното десетилетие, 

доведоха до широкото разбиране, че енергията наистина е стратегически ресурс за 

всяка общност. В този смисъл, едно изследване на процеса на развитие на енергийната 

политика на ЕС на български език не е излишно. Изследванията, посветени на 

цялостното й развитие са много малко. В допълнение, не ни е известно досега да е 

правен опит за прилагане на модела на фокусирания върху актьорите 
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институционализъм към проблемните аспекти на енергийната политика. Това ни кара 

да вярваме, че и в по-тясната сфера на конкретното изследване, тази работа би имала 

известен принос. 

 

1.4.Методология и методологически ограничения  

 

Основното методологическо предизвикателство пред работата се състои в 

комбинирането на изследването на трите компонента на общата енергийна политика в 

един текст. Практиката показва, че детайлни изследвания на енергийната политика 

обикновено съдържат само един от трите приоритета: либерализацията на енергийните 

пазари,енергийната сигурност) или политиките, свързани с изменението на климата. 

Тъй като фокусът на дисертацията обаче е процесът на взаимодействие между 

политическите актьори, ние сме се стремели към очертаване на тяхното поведение и 

анализ на резултатите от взаимодействието между тях, в стремеж да открием белезите 

на възникване на сътрудничество между тях.  

Какви са тези белези? На първо място, това е настъпването на изменения в 

ролите на националните и наднационалните актьори. Там, където националните 

политически актьори и най-вече правителствата на държавите членки отдават контрол 

върху определена сфера на дейност на актьор на общностно ниво, можем да говорим за 

възникване на сътрудничество. Това е така, защото смисълът на всяка политическа 

общност се състои в това, че чрез нея членовете й могат да постигнат повече, отколкото 

поотделно. На второ място, формите на взаимодействие между политическите актьори 

са ключови по отношение на сътрудничеството между тях. Както ще видим в процеса 

на изследването, тези форми предполагат различни видове поведение на политическите 

актьори и от своя страна са повлияни от институционалната среда. Тази среда също 

играе ключова роля по отношение на сътрудничеството. Липсата на конфликт в 

интересите на страните в определено взаимодействие не гарантира възникването на 

сътрудничество. Накрая, стратегиите на политическите актьори са определящи за 

наличието на сътрудничество. Стратегиите са правилата, които казват какви решения 

актьорите взимат в процеса на стратегическо взаимодействие, т е., в играта, която 

играят.  

Моделът на фокусирания върху актьорите институционализъм не е цялостна 

теория, която може да бъде „захранена“ с ограничен брой емпирични данни и да 

произведе резултат, който да бъде общовалиден. За да има валидни резултати, нашето 
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изследване трябва да съдържа информация за всички отделни компоненти на модела: 

политическите актьори с техните характеристики, съвкупностите от актьори и формите 

на взаимодействие между тях, както и институционалната среда, която оказва влияние 

върху всеки от тези три компонента. В допълнение, трябва да разполагаме с 

информация и за общата среда на политиките, за проблемите, които пораждат 

политическото взаимодействие и за резултатите от политиките. В крайна сметка 

сътрудничеството няма особен смисъл, ако не поражда ефективни и легитимни 

резултати.  

 

1.5.Съдържание на работата  

 

Първа глава е посветена на теоретичния модел за изследване на процеса на 

изработване на общата енергийна политика на ЕС. Основната й цел е да оправдае 

избора на теоретичния модел на фокусирания върху актьорите институционализъм. 

Затова първата част прави един кратък преглед на развитието на енергийната политика 

и задава въпроса как би следвало да бъде анализирано развитието й. С този въпрос тя 

обръща поглед към най-близкия отговор: теориите за европейската интеграция. 

Въпреки несъмнената им важност, нашият извод е, че те не са най-подходящата 

теоретична основа в търсенето на отговори на въпросите, които сме си поставили. 

Втората част е посветена на  конструирането на модели на публичните политики с 

фокус върху рационалното поведение на актьорите. Тя завършва с извода, че въпреки 

че теория на игрите е подходящо средство за репрезентация на такова поведение, 

моделът, основан на нея трябва да бъде допълнена с други компоненти, за да бъде 

достатъчно реалистичен. Трета част предлага моделът, който използваме в процеса на 

изследването да бъде фокусираният върху актьорите институционализъм, тъй като той 

отговаря на изискването да е базиран върху репрезентация на рационалното действие и 

съдържа информация за институционалната среда, в която това действие се 

осъществява. 

Втора глава изследва процеса на възникване на сътрудничество в процеса на 

енергийните политики. Първата й част описва ранният етап на енергийната политика в 

ЕС – до 1990 г. – когато тя се състои най-вече от отделните политики на държавите 

членки. Втората част разглежда развитието на енергийната политика на ЕС след 1990 г. 

през нейните три приоритета: либерализацията на енергийните пазари, политиката за 

енергийна сигурност и политиката, свързана с борба с измененията на климата. Третата 
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част анализира взаимодействието в процеса на развитието на политиката, фокусирайки 

се върху държавите членки и „играта, която те играят“. В основата на това решение 

стои идеята, че държавите членки са главните политически актьори на сцената на ЕС и 

колективните актьори и институциите на общността са плод преди всичко на техния 

„интелигентен дизайн“ от страна на държавите членки. 

Това не означава обаче, че общностните актьори – най вече Европейската 

комисия, но и Европейския парламент и Съда нямат капацитет за самостоятелно 

действие. Напротив, Втора глава показва, че голяма част от резултатите на общата 

енергийна политика се дължат именно на дейността на тези актьори в благоприятните 

условия на институционалната среда. Трета глава продължава изследването на това 

развитие с разглеждане на поведението на общностните актьори в процеса на 

изработване на общата енергийна политика. На това е посветена първа част. Втора част 

е посветена на факторите, които оказват силно влияние върху развитието на 

сътрудничество в общата политика: движението към създаване на общ вътрешен пазар 

в ЕС, рисковете пред енергийните доставки и климатичните промени. Трета част е 

посветена на пакета „енергия-климат“, който е най-очевидния  резултат на 

сътрудничеството в процеса на енергийните политики.  

 

 

I-ва глава: Теоретичен модел за изследването на енергийната политика на 

Европейския Съюз 

 

Целта на първа глава е да развие теоретичната част на изследването на 

развитието на енергийна политика на ЕС. Както се посочва в Увода, целта на нашето 

изследване е да потърсим отговор на въпроса как се стига до сътрудничество в процеса 

на взаимодействие между политически актьори и как трябва да изследване този процес, 

ако искаме да разкрием механизмите, чрез които това сътрудничество се появява и 

развива. Затова Първа глава решава няколко задачи. Първо, тя проследява как процеса 

на развитие на енергийната политика в ЕС съдържа специфични особености, които 

могат да ни насочат в определена посока в търсенето на подходящ теоретичен модел за 

провеждане на нашето изследване. На това е посветена първата част на главата. В нея 

се проследява развитието на енергийната политика на ЕС от началото на европейската 

интеграция, която започва с два договора, които на повърхността изглеждат силно 

обвързани именно с общата енергийна политика: Договора за Европейската общност за 
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въглища и стомана и Договора за Евроатом. В процеса на това проследяване се 

разкрива, че на практика тези договори имат минимално отражение върху развитието 

на енергийната политика на държавите членки. Минимално отражение върху нея 

оказват и нефтените кризи през 70-те години на 20 в., както и разпадането на Източния 

блок. На практика обаче, движението за създаването на общ вътрешен пазар води както 

до промяна на нагласата за ролята на държавата в икономиката на държавите от 

общността, така и до промяна в начина на взимане на решения в нея. Това води до 

първата реална възможност за създаването на обща енергийна политика: създаването на 

либерализиран вътрешен енергиен пазар. 

Проблемите на енергийната сигурност също започват да се изкачват към върха 

на дневния ред на общността, като политическите събития в годините след 2000 г. 

оказват сериозно влияние върху решимостта на държавите членки да намерят общо 

решение за проблемите, които на практика се отнасят до всички. В същото време, още 

от началото на 90-те години на 20 в., ЕС се налага като лидер в глобалните усилия за 

създаването на режим на политики за борба с климатичните промени. Неговото 

лидерство води до подписването на Протокола от Киото, който макар и силно повлиян 

от преференциите на САЩ, може да се приеме като успех на външната политика на ЕС 

и сериозна крачка в налагането му като глобален актьор с голяма тежест в 

международните отношения. Подписването на Протокола от Киото води до поврат в 

развитието на вътрешната политика на ЕС, свързана с климатичните промени. Ако през 

90-те съществува едно разминаване между външните намерения и вътрешните усилия, 

намиращо най-силен израз в провала на предложението за въвеждане на въглероден 

данък, то от края на 90-те ЕС се стреми да наваксва изоставането си. Решителна стъпка 

за това става приемането през 2003 г. на Директивата за въвеждането на Схема за 

търговия с емисии на парникови газове – първата подобна международна схема за 

търговия с емисии в света.  

Чрез проследяването на това развитие на енергийната политика на ЕС, първа 

част на Първа глава показва, че от един момент нататък настъпва промяна в 

тенденцията на развитие на общата енергийна политика: от политика, която е просто 

сума от политиките на държавите членки, до обща политика, резултат на общи цели и 

процес на взаимодействие за достигането им. Целта на втора и трета част е да предложи 

подходящ модел за изследването на тази промяна. 

Краят на първа част поставя въпроса къде може да търсим отговора на въпроса, 

който ни вълнува, обръщайки се към теориите за европейската интеграция. Приемайки, 



16 
 

че те не могат да дадат задоволителен отговор на тези въпроси, втора част се обръща 

към теорията за публичните политики. Въпросът, който се поставя в нея е как да 

изградим подходящ модел на взаимодействие в процеса на изработване на политики. 

Изхождайки от предпоставката, че политиките са резултат от действията на рационални 

и себезаинтересовани политически актьори, в нея се предлага към този процес, в 

крайна сметка, да бъде приложена теорията на игрите, която представлява именно 

метод за изследване на подобни взаимодействия.  

В същото време, теорията на игрите и нейните методи притежават специфични 

проблеми, които трябва да бъдат адресирани, които имат както методологичен 

характер, така и един принципен проблем: тъй като анализа се фокусира върху 

политическите актьори, специфичните особености на средата – и най-вече на 

институционалната среда – остават на заден план. При изследването на политики това е 

риск, който не можем да си позволим, защото влиянието на институционалната среда 

не може да бъде пренебрегнато. Институциите са продукт на „интелигентния дизайн“ 

на политическите актьори; макар и не винаги те да са идеално отражение на техните 

цели и намерения, особено когато техните основи са положени много отдавна, те 

винаги оказват влияние и структурират до голяма степен действията на политическите 

актьори. Затова един добър модел за изследване на политическо взаимодействие не 

може да ги игнорира. Необходимо е да бъде намерен подобен модел и третата част на 

Първа глава е посветена на това. Тя представя модела на фокусирания върху актьорите 

институционализъм, който обединява нивото на действието на рационалните актьори с 

нивото на институциите в един цялостен модел, който може да бъде приложен към 

изследване на политики и който, надяваме се, може да отговори на въпросите, които ни 

вълнуват. 

Теоретичният модел на фокусирания върху актьорите институционализъм се 

състои от четири елемента: актьори, които притежават специфични ориентации и 

способности, съвкупности от актьори, форми на взаимодействие институционална 

среда. 

Актьорите се характеризират с ориентации за действие и възможности. 

Ориентациите включват възприятията и преференциите на актьорите. В по-широк 

смисъл това отразява степента на рационално поведение, което е присъщо на актьорите 

в теоретичния модел. Тъй като всяко поведение е субективно, ориентациите и 

възможностите не могат да бъдат просто предварително зададени. Индивидите 

действат на база на възприеманата от тях реалност, на субективно дефинираните 
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интереси и оценки на обективната реалност и на собствените им нужди. 

Целенасоченото действие на индивидите не може да бъде описано без връзка със 

субективния смисъл, който действието носи със себе си и субективния контекст, в 

който то се осъществява. 

Съвкупностите от актьори представлява включените в играта актьори, техните 

стратегии, резултатите, които се получават вследствие комбинирането им и 

преференциите на актьорите спрямо всеки резултат. Съвкупността от актьори отразява 

това, което знаем за конкретното множество актьори, което фактически участва в 

политическото взаимодействие: техните възможности (изразяващи се чрез стратегиите 

им в хода на играта), техните възприятия и оценки на постижимите резултати и нивото 

на конфликт между тях. 

 Съвкупностите от актьори разкриват важна информация относно тяхното 

потенциално поведение, но те все още представляват една статична картина, а не 

процес, който реално продуцира резултатите на политиките. Комбинирането на 

информацията, която съдържат съвкупностите от актьори с информацията за формите 

на взаимодействието, разкрива истинската динамика на процесите на политиките. Тези 

форми зависят най-вече от институционалната среда, в която  протича 

взаимодействието.  

Основните четири форми на взаимодействие са „едностранно действие“, 

„договорено споразумение“, гласуване с мнозинство“ и „йерархично управление“. 

Основната роля, която те играят, е да разкриват минималните изисквания на по-

широката институционална среда към възможността за осъществяване на определен 

вид взаимодействие. Така например едностранното действие може да се осъществява в 

среда, я която липсват институции, но за наличието на договорено споразумение е 

необходимо да има механизъм, който гарантира спазването на поетите задължения; 

гласуването с мнозинство изисква система за взимане на решение, а йерархичното 

управление – система от права и задължения, статуси и функции на отделните 

йерархични елементи.  
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II-ра глава: Възникване и развитие на сътрудничество в областта на 

енергийните политики на ЕС: от политики на държавите членки до трите 

приоритета на общата енергийна политика 

 

 Процесът на развитие на енергийната политика на ЕС протича в два етапа: в 

първия енергийната политика на общността не е повече от общия сбор на енергийните 

политики на държавите членки. Но в края на 80-те години на 20 в. настъпва промяна, 

която води до това, че двадесет години по-късно политическото взаимодействие между 

тях довежда до истинско сътрудничество, резултат от което е енергийна политика на 

общността. Целта на Втора глава е да обясни как протича този процес на 

взаимодействие. Тази цел налага Втора глава да бъде разделена на три  части: в първата 

се разглеждат енергийните политики на държавите членки на общността до 1990 г., във 

втората – процесът  на развитието на общата енергийна политика, проследен чрез трите 

й основни приоритета: либерализацията на енергийните пазари, енергийната сигурност 

и климатичните промени. В третата се анализира играта, която държавите членки 

играят 

 Теорията на игрите ни казва, че сътрудничество би възникнало ако съществува 

механизъм за реализиране на отправени заплахи или ангажименти между страните, ако 

те знаят във всеки момент какво решение са взели останалите играчи и ако страните 

могат да влияят на преференциите на другите играчи. В същото време обаче наличието 

на някой от тези фактори не гарантира, че сътрудничеството ще се превърне в 

колективно стабилна стратегия. Теорията на игрите ни показва, че това е възможно, но 

зависи от стратегиите, които цялото множество от играчи използва. Стратегията 

TITFORTAT, изработена от Робърт Акселрод е илюстративна за това какви 

характеристики трябва да притежава една стратегия на сътрудничество, за да бъде 

едновременно колективно стабилна и Парето ефикасна. Тя изисква играчите да ценят 

бъдещето достатъчно високо, да поощряват сътрудничеството на останалите играчи със 

сътрудничество и наказват бягството от сътрудничество със същото. В същото време 

обаче една стратегия на бягство от сътрудничество винаги е колективна стабилна в 

условията на затворническа дилема. В това се състои и проблемът за осигуряване на 

колективното действие при осигуряване на публични блага: ако няма ефективни 

стимули, които да трансформират преференциите на множеството индивиди, благото 
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ще остане непредоставено, или предоставянето му ще бъде скъпо и ще зависи от 

наличието на други фактори.  

 Решението на проблемът за сътрудничество тогава, особено в условията на 

процеса на изработване на политики, би могъл да зависи от специфични условия на 

средата. Това могат да бъдат правилата за взимане на колективни решения, броя на 

участниците и други институционално обусловени фактори. Влияние върху развитието 

на процеса могат да имат и връзките на изработваните политики с други политики, ако 

техните сфери на действие, влияние и резултати се припокриват по някакъв начин. В 

рамките на изложението във Втора глава, се проверява доколко това е така.   

Първата част на Втора глава проследява началото на процеса на европейската 

интеграция, който, поне формално, изглежда свързан с енергийната политика. Но 

договорите за ЕОВС и Евроатом не пораждат практически последици, свързани с 

развитието на обща енергийна политика на държавите членки.  На практика първите 

общи действия в областта на енергийната политика са породени от проблемът със 

сигурността на енергийните доставки. От аналитична гледна точка обаче, по-важното е, 

че този проблем поражда първото обособяване на държавите членки в две отделни 

групи: държави-производители и държави-вносители. Всяка от тези групи има 

специфични преференции и изработва специфични стратегии, които следва във 

вътрешната си енергийна политика и в процеса на взаимодействие с останалите 

държави членки. По този начин в групата на държавите – производителки попадат 

Великобритания, Дания и Холандия, а в групата на държавите – вносителки: Франция, 

Германия и Италия. Съществува и трета група: групата на малките държави членки – 

Ирландия, Белгия, Люксембург, Гърция.За тези държави членки е характерно на първо 

място това, че с изключение на Белгия, те са силно зависими от вноса на енергийни 

източници, но в допълнение на това, те имат силно различаващи се икономически и 

социални условия, които не биха повлияли на общите тенденции в развитието на 

енергийната политика на ЕС в периода 1952-1990 г. Същото важи и за Испания и 

Португалия, които се присъединяват към съюза през 1986 г. и на практика нямат 

възможност да окажат влияние върху развитието на политическото взаимодействие 

между държавите членки.  

Втората част на Втора глава се занимава с обособяването на трите приоритета на 

общата енергийна политика на ЕС: либерализация на енергийните пазар, осигуряване 

на енергийна сигурност и борба с климатичните промени. Последователно са 

разгледани процесът на либерализацията на енергийния пазар, протичащ под знака на 
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изработването на трите либерализационни пакета и съпротивата на една група 

държави-членки срещу тях, начело на която стоят Франция и Германия. Тази съпротива 

е породена  от предложенията необходимост от раздробяване на вертикално 

интегрираните енергийни компании, които, дори когато не са държавна собственост, 

представляват ключов компонент от икономическата политика, което важи особено 

силно за държави със силни икономики.  

Енергийната сигурност е най-слабото звено в енергийната политика на ЕС и с 

най-голяма дистанция между потенциалните възможности и реалните резултати.На 

базата на тенденцията, че европейската икономика ще бъде все по-зависима от внос на 

енергийни суровини – 64% до 2020 г. и 67% до 2030 г. отношенията между ЕС и 

вносителите на енергийни суровини стават особено важни. На практика тези 

отношения са силно асиметрични поради неравномерното разпределение на енергийни 

те природни ресурси и картелизирането на международните пазари на енергийни 

суровини. В допълнение, нито една държава-производител не може да се окачестви 

като развита демокрация по европейските стандарти. Нещо повече, наличието на 

големи резерви на природни ресурси се счита за пречка пред установяването на 

демократични режими в тях.  

Поради тези причини и поради факта, че външната политика е суверенна област 

на държавите членки, постигането на сътрудничество в областта на енергийната 

сигурност е особено трудно. В тези рамки, тази част показва как въпреки тези пречки, 

под влияние на политическите кризи, които водят до нарушаване на енергийните 

доставки, в крайна сметка се стига до постигането на определени резултати, отразени в 

Директивата за мерки за сигурност на доставките на газ и в Лисабонския договор, 

според който „в дух на солидарност“ държавите членки трябва да осигурят 

функционирането на енергийния пазар, сигурността на енергийните доставки, да 

подпомагат енергийната ефективност, възобновяемите източници и интерконекторните 

връзки (Член 194). 

След като се посочва, че Енергийната ефективност е единствената област от 

енергийната политика на ЕС, в която не може да се говори за конфликт между 

политическите актьори в общността, работата се обръща към политиката, свързана с 

климатичните изменения. Нейното развитие може да бъде разделено на два етапа: през 

90-те години на XXв., когато основните резултати на политиката на ЕС са в 

изграждането на глобалния климатичен режим и утвърждаване на лидерството му,  и 

през първото десетилетие на XXIв., когато  те са в изработването на политиката вътре в 
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рамките на общността. Тази политика се състои от три елемента: Европейската схема за 

търговия с емисии, която е първата работеща международна схема за търговия с 

емисии в света и стои в центъра на усилията и мерките за намаляване на емисиите на 

парникови газове в ЕС; възобновяемите енергийни източници които могат да намалят 

зависимостта от фосилни горива, да доведат до намаляване на въглеродните емисии и 

да създаде една нова индустрия; намаляване на емисиите в секторите извън схемата за 

търговия с емисии и въглеродното улавяне и съхранение, което е една от най-

перспективните технологии за справяне с проблема с емисиите от фосилни горива, като 

в същото време има потенциала да помага за решаването на проблема с енергийната 

сигурност.  

Третата част на Втора глава се фокусира върху играта, която държавите-членки 

играят. Техните преференции могат да се обособят според трите приоритета на общата 

енергийна политика. По отношение на либерализацията на енергийния пазар би могло 

да се посочи, че държави с по-висока степен на концентрация биха имали преференции, 

свързани със запазването на статуквото.По отношение на сигурността на енергийните 

доставки държавите членки могат да се обособят по няколко признака: държави с по-

ниска степен на зависимост и държави с по-висока степен на зависимост от енергийни 

доставки (Дания, Великобритания и Холандия); Държави, чиито икономики не зависят 

в преобладаваща степен от внос на енергия (Кипър, Малта, Люксембург, Ирландия) и 

държави, чиито икономики зависят от внос на енергия (водещи в това отношение са 

Германия, Италия, Испания и Франция).По отношение на политиката за борба с 

измененията на климата държавите членки отново могат да се обособят в две групи. В 

едната са тези, които сравнително лесно постигат целите си по Протокола от Киото, а в 

другата – онези, които изпитват трудности за постигането им. 

На  базата на тези разграничения се съставят трите игри: „Либерализация на 

енергийните пазари“, „Енергийна сигурност“ и „Изменение на климата“. Всяка от тях 

има по повече от едно равновесие на Неш, което означава, че е възможен повече от 

едно стабилно решение на играта. Изводът, който се налага, че държавите членки не 

могат сами да изработят енергийната политика на ЕС. На практика, ние сме свидетели 

на това как много често решения за действие се взимат в резултат на натиска на 

Комисията, която енергично се възползва от своите права в целия спектър на 

европейските политики тогава, когато преследва определена цел. Но в същото време 

ние не бихме могли да кажем, че без съгласието на държавите членки определено 

политическо решение би могло да бъда взето. 
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III-та глава: 20 години промяна: обясняване на процеса на изработване на 

енергийната политика на ЕС 1990 – 2010 г. 

 

 

В края на Втора глава бе предложено развитието на енергийната политика на ЕС 

да бъде представено като игра, в която рационалните играчи разделят играта на под-

игри в търсене на най-доброто възможно развитие на взаимодействието за тях. Ако се 

върнем още по-назад, в края на Първа глава ние предположихме, че обвързващите 

договорености в играта, която политическите актьори играят, са възможни, т.е. ние 

предположихме, че нашият модел ще представлява кооперативна игра.   

Изложението на развитието на енергийната политика на ЕС обаче не 

потвърждава напълно това. Ние виждаме, как, в процеса на либерализация на 

енергийните пазари например актьорите поемат определени задължения, които след 

това изпълняват едва когато са поставени пред заплаха от санкции. Въпросът със 

задълженията в областта на политиките, свързани с измененията на  климата е по-

сложен, защото реалните резултати от мерките за намаляване на емисиите от 

парникови газове ще станат ясни едва след 2013 г. Щедрото разпределение на квоти 

през първия период на работа на Схемата за търговия с емисии показва, че държавите 

членки са склонни да защитават интересите на собствените си икономики за сметка на 

колективното действие. Въпросът с енергийната сигурност е най-сложен, защото на 

практика всяка държава членка има суверенното право да сключва договори за 

доставка на енергийни суровини. В крайна сметка не Комисията, а енергийните 

компании са тези, които купуват и продават енергия.  

Така на практика въпросът за изпълнението на задълженията (и съответно, 

въпросът за сътрудничеството в процеса на взаимодействие) зависи от две групи 

фактори: индивидуални и институционални. Строго погледнато (както вече казахме), 

до началото на деветдесетте ние не можем да говорим за обща енергийна политика по 

същият начин, по който можем да говорим за обща селскостопанска политика или за 

сътрудничество в областта на вътрешния пазар например, като на практика енергийната 

политика на ЕС е сбор от политиките на държавите членки. По определен начин след 

деветдесетте години обаче, настъпва промяна, която, както видяхме във Втора глава, 

води до обособяването на три специфични приоритета на енергийната политика на 

общността, чието преследване води до изграждането на една обща политика, която 



23 
 

преодолява границите на държавите членки (а често пъти и тяхната съпротива). Целта 

на тази част е да опита да посочи онези фактори, които участват в тази трансформация, 

или, както е посочено в заглавието на настоящата Глава, промяна. 

 Първо, тъй като процесът на европейска интеграция протича независимо от 

развитието на енергийната политика на общността, Трета глава проследява действията 

на наднационалните политически актьори в ЕС и тяхната роля за развитието на 

енергийната политика. След това се спира на факторите на средата, в която енергийната 

политика се развива.Накрая, въз основа на тези допълнителни елементи се съставя 

последователната игра (sequential game), която репрезентира процесът на развитие на 

енергийната политика на ЕС. 

Главният институционален актьор в енергийната политика е Европейската 

комисия. До 2003 г. Комисията приема споразумения във всички случаи на наказателни 

процедури, свързани с приложението на законодателството за осигуряване на 

конкуренция на общия вътрешен пазар. След 2003 г. положението се променя. Преди 

приемането на първите директиви за газ и електричество има малко случаи, в които 

законодателството за конкуренцията се прилага директно в енергийния сектор. След 

приемането им, Комисията започва да ги използва като база за налагането на 

либерализацията на енергийните пазари срещу съпротивата на редица държави членки 

и компании в сектора. Стратегията на Комисията в този период включва три  елемента: 

осигуряване на конкуренция при доставките, осигуряване на достъп до мрежите за 

пренос и осигуряване на възможност за смяна на доставчика от страна на 

клиентите.Аргументите в полза на либерализирането на енергийните пазари се 

използват от Комисията и като средство за решаване на проблемите със зависимостта 

от енергийните доставки. Комисията е енергичен защитник на общите действия в тази 

насока още от края на 60-те години, когато в резултат на нейни инициативи се приемат 

Директивата за задължителни минимални резерви от петрол/петролни продукти и 

Директивата за мерки за намаляване на ефектите от трудности при доставките на суров 

петрол и петролни продукти.В сравнение с либерализирането енергийната сигурност и 

либерализирането на енергийните пазари, проблемите, свързани с климатичните 

промени се появяват най-късно в дневния ред на Комисията. Въпреки това, 

благодарение на активната роля на Комисията и благоприятното съчетаване на други 

фактори, ЕС се налага като глобален лидер в международния режим на климатичните 

политики.Приемането на Пакета „енергия-климат“ може да се разглежда като триумф 

за Комисията, която успява да наложи своята визия за необходимостта от стратегическо 
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сътрудничество в рамките на европейската общност на политиките. Главната причина 

за това е умелото съчетаване на мерки, които постигат синергичен ефект за постигането 

на трите цели на енергийната политика. 

До деветдесетте години ролята на Парламента в енергийната политика е 

символична: той произвежда изявления и резолюции, които могат, но могат и да не 

бъдат взети под внимание. Промяната в това положение настъпва с приемането на 

Договора от Маастрихт. Чрез него се въвежда новата процедура за съвместно вземане 

на решения (codecision),която се отнася и до вътрешния пазар на общността. Чрез нея 

Комисията и Съвета на ЕС имат интерес да привлекат на своя страна Парламента в 

процеса на преговори помежду си. На практика никакво решение, което се взима чрез 

процедурата за съвместно взимане на решения (codecision), не може да се вземе без 

участието на Парламента, който има силата да го блокира.  

Парламентът донякъде изненадващо критикува предложението на Комисията за 

нова газова директива през 2003 г.  Тогава в аргументите си докладчикът посочва, че 

Директивата за общите правила за вътрешния пазар на газ са напълно достатъчни за да 

регулират евентуален недостиг по време на криза. Причина за това наистина е факта, че 

до 2003 г. наистина няма особени проблеми с транзита на газ. През 2007 г. обаче 

научният консенсус относно антропогенните причини за климатичните промени, 

изразен в Четвъртия доклад на Междудържавния панел по изменение на климата   и 

обществените нагласи в полза на решителни действия за тяхното смекчаване подкрепя 

стремежа на Парламента да подпомогне Комисията и Съвета на ЕС в общия стремеж да 

наложат ЕС като лидер в областта на политиките, свързани с климатичните промени. 

В условията на глобална икономическа криза обаче определени сегменти от 

европейската индустрия се обявяват против приемането на пакета, с аргумента, че той 

ще влоши и без това лошото им положение вследствие икономическите трудности. В 

допълнение, редица нови страни членки се обявяват против, отново с аргумент за 

цената, която трябва да платят за осъществяване на мерките. Така на практика се стига 

до ситуация, в която Парламента, вместо да предложи по-радикални мерки, се оказва в 

защитна позиция в стремежа си да предпази от провал предложенията на Комисията. 

По този начин, приемането на пакета се превръща в успех и за Парламента. 

Юрисдикцията на Европейския съд се отнася до пет типа действия, в 

допълнение на които той може да прави и предварителни решения (Cameron 2007). 

Първо, той може да определя дали дадена държава членка е изпълнила своите 

задължения съобразно общностното право. В тези случаи Съдът работи в 
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сътрудничество с Комисията, която преди решението на Съда може да уреди случая с 

държавата членка, давайки и определен срок да изпълни задълженията си. Ако това не 

се случи, Съдът определя наказание, което може да бъде за фиксиран, или неопределен 

период от време.  Второ, Съдът може да анулира решения на общностните актьори, ако 

те противоречат на някаква част от законодателството. Трето, Съдът може да преследва 

отказа от действие на даден общностен актьор, предписано му в съответните случаи от 

законодателството. Четвърто, Съдът може да отсъжда щети, причинени от 

индивидуални или колективни актьори в процеса на изпълнение на задълженията им. 

Пето, съдът може да гледа обжалвания на дела от предишни инстанции в рамките на 

своята юрисдикция.  

Ролята на Съда по отношения на енергийната политика на ЕС нараства в 

последните години. От две дела през 1994 г. до пикът от 10 през 2006 г., като близо 

половината от тях са в електрическия, а останалите – в газовия и петролния сектор. На 

практика повечето от тях са свързани с функционирането на правилата на общия пазар, 

достъпът до инфраструктура, а също и до осъществени нерегламентирани държавни 

помощи. В същото време редица държави членки са изправени пред съда поради 

неизпълнение на задълженията си за въвеждане на общностното законодателство. По 

този начин Съдът, както и Парламентът като цяло подпомагат развитието на процеса на 

сътрудничество между държавите членки в процеса на изработване на енергийната 

политика на ЕС.  

Факторите на промяната: конкурентоспособността на европейската икономика, 

енергийната сигурност и климатичните промени, конкурентоспособността на 

европейската икономика, енергийната сигурност и борбата с климатичните промени са 

проблеми, които могат да се характеризират като колективни дилеми: всички държави 

членки биха имали полза от общото действие, но всяка една от тях би имала интерес да 

се възползва от ползата, но да не плати цената за това. Втората част на трета глава 

посочва тяхното значение за възникването и развитието на сътрудничеството в процеса 

на изработването на енергийната политика на ЕС.  

В ЕС през 80-те години на  XX в. всички държави членки на ЕС имат интерес от 

повишаването на конкурентоспособността както на собствените си икономики, така и 

на икономиката на ЕС като цяло в сравнение с САЩ и Япония – основните търговски 

партньори по това време.От друга страна, преференциите на държавите членки по 

отношение на самата степен на регулация или дерегулация в рамките на общността 

като цяло, също се различават. Този проблем също представлява затворническа дилема, 
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защото всяка страна предпочита запазването на тази степен на регулация, която най-

добре съответства на собствения й икономически профил, докато всички заедно биха 

имали интерес от икономическия подем, който се асоциира с наличието на общ 

вътрешен пазар.По този начин, стремежът към либерализация на икономиката на 

общността и създаването на ефикасен общ вътрешен пазар изглежда привлекателна за 

държавите членки. На първо място, това би довело до общ икономически подем в 

общността, до увеличаване на конкурентоспособността на европейските икономики и 

нарастване на възможностите за икономическа експанзия на големите транснационални 

компании, които традиционно се радват на политическата подкрепа на правителствата 

в собствените си държави. В допълнение, запазването на статуквото крие не само риск 

от икономически упадък, но и политическа нестабилност на национално и общностно 

ниво. 

В една индустрия като енергийната, характеризираща се с огромни 

капиталовложения, големи национални компании, радващи се на специално отношение 

от страна на публичната власт, както и специалната регулация,  олигополната ситуация 

не трябва да бъде изненада. В енергийния сектор обаче най-характерното е 

ограничената наличност и крайно неравномерното разпределение на енергийните 

суровини. От едната страна са държавите-износители, които по-правило са силно 

изостанали в стопанското си развитие, а от другата – държавите-вносители, които не са 

и поради това са силно зависими от енергийни доставки. В допълнение, политическата 

ситуация сред първите се характеризира с нестабилност, слаби политически 

институции и липса на демократична традиция. В този смисъл, енергийната сигурност 

може да се разбира като ситуирана в контекста на един „четириъгълен свят“: САЩ, 

Европа, Азия и Близкият изток.  

През 70-те основен проблем, свързан с околната среда е защитата на озоновия 

слой, но заедно с това се създава Глобалната програма за атмосферни изследвания към 

Световната метеорологична организация. Проведената през 1979 г. Първата 

климатична конференция в Женева обаче цели анализ на научното знание до момента и 

оценка на риска от  нарушаване на баланса на климата вследствие на човешката 

дейност. Въпреки че до консенсус не се стига, мнозинството счита, че нивото на 

въглероден диоксид в атмосферата се увеличава и това може да доведе до опасни 

последици. През 1987 г. се създава Международния панел по климатичните изменения, 

чиято цел е да продължи започнатото на проведените по-рано климатични 

конференции. Първият негов доклад е публикуван през 1990 г. Той изразява увереност, 
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че емисиите на парникови газове в атмосферата са резултат от човешката дейност и 

допринасят за увеличаването на средната глобална температура. Докладът предвижда, 

че без взимането на мерки температурите ще се повишат с около 0.3 градуса в 

следващите 100 г. На климатичната конференция в Рио де Жанейро през 1992 г. се 

изработва Рамковата конвенция на обединените нации по изменението на климата, 

която не налага обвързващи задължения за намаляване на парниковите газове. Тя обаче 

става основата за изработването на Протокола от Киото, в резултат на което постепенно 

ЕС се налага като лидер в глобалната борба с климатичните изменения.  

Третата част на трета глава добавя към анализа на процеса на изработването на 

енергийната политика на ЕС разгледаните преди това два елемента: наднационалните 

актьори и субстанциалните фактори на средата. Това дава възможност за изработването 

на една по-пълна репрезентация на този процес, който включва не само коалициите на 

държавите членки. Анализът на трите игри показва, че именно включването на 

допълнителните елементи дава възможност за едно правдоподобно обяснение на 

процеса на възникването и развитието на сътрудничеството в процеса на изработване 

на енергийната политика на ЕС. Така става ясно, че преференциите на държавите 

членки, съчетани с институционалната среда на ЕС, която дава възможност на 

наднационални актьори като Комисията да играят водеща роля, и допълнени от външни 

фактори, които създават проблеми, които не могат да бъдат решени самостоятелно, 

водят до възникването на сътрудничество. 

Въпросът, на който е подчинен този анализ е дали процесът на изработване на 

енергийната политика на ЕС може да бъде репрезентиран като движение от негативна, 

към позитивна координация? Негативната координация представлява съвкупност от 

индивидуални действия в среда на минимални институции, която осигурява запазване 

на статуквото чрез възможността за упражняване на вето. Това означава, че правилата 

за взимане на решения изискват консенсус, което налага търсенето на такива решения, 

които не нарушават интересите на никой член на общността. Този модел на 

взаимодействие осигурява реализацията единствено на решения, чиято Парето 

ефикасност е по-висока от тази на статуквото, но не осигурява съществено намаляване 

на транзакционните разходи спрямо едностранното действие при липса на 

институции.процес на „позитивна координация“.  

 Участниците в едни преговорен процес имат да решават два типа въпроси: 

свързани със създаването на определено благо, и свързани с разпределението на 

ползите, които ще се реализират от него. На такава основа, освен негативна 
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координация, можем да определим още три преговорни форми: преговори, решаване на 

проблеми и позитивна координация.  Негативната координация се осъществява в 

условията на конфликт по въпросите на и производството, и на разпределението. При 

преговорите доминират въпросите за разпределението, както например в пазарните 

отношения, когато цената е обект на пазарене. При решаването на проблеми, фокусът е 

преди всичко върху производството, като дистрибутивните проблеми са оставени 

настрана, например, когато личният интерес е минимизиран в името на някаква 

колективна полза. 

 Позитивната координация представлява взаимодействие, при което участниците 

решават едновременно въпроси на производството и разпределението при ниски нива 

на конфликт относно тях. По принцип, транзакционните разходи, свързани с 

позитивната координация би трябвало да бъдат много високи, особено при наличието 

на голям брой участници, защото преференциите на индивидуалните участници в двете 

дименсии на преговорите трябва да бъдат удовлетворени. Но това не винаги е 

възможно. Ключовото изискване за наличието на позитивна координация е приемането 

от страна на всички участници на това, че проблемите, които трябва да бъдат решение 

(и техните производствени и дистрибутивни аспекти) са легитимни, т.е. се отнасят до 

цялата общност, и че те трябва да бъдат решени експлицитно и с общи усилия.  

 Отговорът в края на тази част е, че решенията на Европейския съвет през 

декември 2008 г., когато се постига съгласие по енергийния и климатичен пакет, могат 

да бъдат репрезентирани като процес на позитивна координация. Необичайното за 

енергийната политика бързо и консенсусно решение се дължи на редица външни 

фактори, както вече бе посочено. Но в същото време те са закономерен резултат на 

развитието на енергийната политика – от самостоятелно развитие в рамките на 

националните политики на държавите членки, до нивото на общността. На нивото на 

общността има най-голям шанс производствените и дистрибутивни проблеми, свързани 

с изработването на една политика да бъдат решени по такъв начин, че да бъде 

достигнато едно Парето ефикасно решение на колективните проблеми.  
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Заключение: Сътрудничеството в процеса на публичните политики. 

 

 Заключението систематизира изводите от работата в три отделни групи: 

Отговори, свързани с развитието на енергийните политики, отговори, свързани с 

възникването на сътрудничество в процеса на публичните политики и отговори, 

свързани с изследването на политиките. 

По отношение на развитието на енергийната политика на ЕС могат да се 

разграничат три групи фактори, които водят до настъпване на промяната: фактори, 

свързани с индивидуалното поведение на политическите актьори, институционални 

фактори и субстанциални фактори.Процесът на изработването на енергийната политика 

на ЕС винаги е бил съпроводен от противопоставяне по отношение на ключовите 

мерки, чието приемане стои на дневен ред в даден момент. Така държавите членки, 

подкрепящи своите вертикално интегрирани енергийни компании се противопоставят 

на стремежа на Комисията да развива процеса на либерализиране на енергийния пазар 

на общността. Държавите членки, които имат изгодни двустранни договори с 

определени доставчици, нямат особен интерес от създаването на колективен механизъм 

за подобряване на енергийната сигурност. По-бедните държави членки имат сериозни 

опасения, че мерките по политиката, свързана с климатичните промени, ще забави 

икономическото им развитие и догонването на по-развитите държави. Решаващо за 

развитие на сътрудничеството тогава трябва да бъде промяната на стратегиите поне на 

част от тях по такъв начин, който да гарантира достатъчно мнозинство за изработване 

на необходимите решения. В допълнение, специфичната институционална среда на ЕС 

довежда до увеличаване на ролята на един политически актьор със специфичен ресурс 

– Комисията. Тази среда, плод на „интелигентния дизайн“ на главните действащи лица 

в процеса на европейска интеграция – държавите членки, оказва решаващо въздействие 

върху промяната на стратегиите на политическите актьори. Благодарение на нея, 

Комисията успява постепенно да налага визията за политическо взаимодействие при 

решаването на колективните дилеми на европейската енергийна политика.  

 В рамките на това изследване се приема, че институционалната среда е резултат 

на „интелигентния дизайн“ от страна на политическите актьори, които оперират в 

нейните рамки, но те нямат пълен контрол върху начина, по който тази 

институционална среда структурира взаимодействието им. Работата демонстрира, че 

институциите имат значение за възникването и развитието на сътрудничество в процеса 
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на колективното действие. Това означава, че те не просто структурират общото 

действие на политическите актьори, но способстват за намирането на такива 

равновесия, които са Парето ефикасни. В условията на колективни дилеми, те 

намаляват несигурността, създават условията за наличието на обвързващи 

договорености и редуцират информационният дефицит.В рамките на теоретичния 

модел на фокусираният върху актьорите институционализъм, институционалната среда 

влияе върху всеки един от елементите на модела: актьорите, с техните ориентации за 

действие и възможности, съвкупностите от актьори, които реално участват в процеса на 

политиките и формите, чрез които тези актьори си взаимодействат. 

Един от важните изводи от тази работа е, че проблемите, пред които държавите 

членки са изправени, също имат решаваща роля за възникването на сътрудничество в 

процеса на взаимодействие при изработването на енергийната политика на ЕС. 

Осигуряването на евтина сигурна и чиста енергия не може да бъде постигнато с 

помощта на едностранни действия. Всеки от тези проблеми изисква някаква форма на 

колективно действие, което да бъде структурирано по такъв начин, който да осигури 

ефективни резултати.  

По отношение на възникването на сътрудничество в процеса на публичните 

политики примерът на енергийната политика на ЕС ни показва, че възникването на 

сътрудничество в процеса на политиките зависи от редица фактори. Ние можем да 

разграничим тези фактори на три вида: фактори, свързани със стратегиите на 

политическите актьори, фактори, свързани с институционалната среда, в която те 

оперират, и фактори, свързани с проблемите на политиките и по-общата среда, в която 

взаимодействието се ситуира. Ние не можем да кажем кой от тези фактори има 

определящо значение, защото ни липсва теория, която има предсказваща сила и 

валидност в разнообразните условия на реалните процеси на политиките. Вместо това, 

ние имаме един теоретичен модел, който може да се прилага към изследването на 

конкретна политика и, в рамките на нейните особености, чрез него може да бъде 

обяснено защо се стига до конкретни резултати измежду всички алтернативни.  

По отношение на отговорите, свързани с изследването на политиките, 

работата показва, че съчетаването на микро- и макро-нивото на анализ на социални 

явления, дава възможност за създаването на реалистична репрезентация на процеса на 

политиките, който опитваме да анализираме. Основно ограничение на подобен 

теоретичен модел е в това, че резултатите от едно изследване няма как на практика да 

са напълно валидни в друго. Институционалната среда варира, както варират и 
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преференциите на едни и същи политически актьори по отношение на различни 

проблеми, политики и среди. Нашият модел не може да предложи средство за 

редуциране на такива емпирически вариации.  

Това, което нашият модел може да предложи обаче е една солидна основа за 

емпирично изследване на публични политики. В рамките на такова изследване в 

определена последователност трябва да се съберат необходимите данни, да се съчетаят 

в рамките на модела и с помощта на теорията на игрите и Новия институционализъм да 

се направят изводи за протичането и резултатите от процеса на политиките. 

 

 

 

Самооценка на приносите в дисертационния труд 
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