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Република България разполага с един от най-богатите в
Европа потенциали от възобновяеми енергийни източници / ВЕИ
/ .Тя е надарена с обширни гори , има развита интензивна
селскостопанска база.Геотермалните ресурси са в изобилие и са
използвани от хиляди години като източник на енергия и за
здравни цели. Нашата страна разполага и със значителни водни
ресурси ,които са били използувани за производство на
електроенергия . Разполагаме с богат ресурс от слънчева
енергия използван от хилядолетия за сушене на селскостопанска
продукция Типичната българска архитектура на практика отчита
изискванията на проектирането за пасивно слънчево отопление
от стотици години.

Ресурса от вятърна енергия е добър ,макар да е разработен и
усвоен в недостатъчна степен . Другите видове ВЕИ,включително
градските и индустриални отпадъци,също предлагат добри
възможности за получаване на енергия.

Въпреки тези добри възможности,които природата ни е
предоставила,усвояването на ВЕИ не е било предмет на
целенасочена държавна политика.Исторически ниските цени на
енергията са отработили у потребителите навици на пилеене и
не са стимулирали икономията на енергия и ефективното й
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използване.Те не са импулсирали развитието на ВЕИ с
изключение на големите ВЕЦ.

Десетилетия наред страната беше увлечена в развитието на
тежка индустрия и основното внимание в енергетиката беше
насочено към изграждането на крупни енергийни мощности .

И до днес България внася над 70 % от необходимите й
горива и енергия , което означава огромни разходи в милиарди
долари на фона на тежката икономическа обстановка и
наличието на Валутен борд .

Тази ситуация постепенно се изменя с новата
правителствена политика за развитието на енергоспесгяването и
ВЕИ и постепенното повишаване на цените на топлинната
енергия , електрическата енергия и горивата.

До 1997 г у нас не е провеждано цялостно и всеобхватно
изследване и проучване на потенциала на ВЕИ и възможностите
за неговото използване с отчитането на основните проблеми -
технически,икономически,социални и екологически.Извършените
единични разработки по отделни ВЕИ - слънце,вятър,хидро и
други са полезни, но те не дават цялостната картина на
потенциала на страната и са в по-голямата си част само
констативни.

В момента състоянието по различните ВЕИ е следното/ таблица!/:

Възобновяеми енергийни източници /състояние към 1997г/

Вид източник

Малки ВЕЦ(до ЮМвт)

Вятърни ЕЦ

Геотермални води

Слънчеви колектори

Биомаса

Биогаз

Фотоелементи

Всичко

Инст.мощности[Мвт]

135

0,007

95
13

45

0

0

288

Таблица 1

Произв. Енергия[Мвтч]

472 500

18

380 000

22 750

225 000

0

0

1 100 268
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Геотермална енергия

В допълнение към използването за балнеологични
цели,геотермалните води в България отдавна се използват и за
отопление на сгради , оранжерии и др. Инсталираните
геотермални мощности у нас се оценяват на около 380 000
Мвтч/год. и са разпределени по цялата територия на страната.За
съжаление в последните 7-8 години работите по внедряването
на нови геотермални инсталации беше забавено .Не се развиха
нови технологии за производство на съвременно оборудване.По
тази причина в геотермалните инсталации и особено в
нискотемпературните геотермални системи се използва
оборудване и материали взаимствани от хранителната и
химическата индустрия - топлообменници,тръби,арматура и
други . Сега обаче геотермалния потенциал е добре проучен и
има много конкретни проекти по които се търси финансиране .

Биомаса

В България за отопление и производство но топла вода
широко се използват битови и малки промишлени котли,които
работят на лигнитни въглища,брикети и в отделни случаи на
биомаса(дърва и други горими материали)Това е стимул за
индустрията да усъвършенства производството на такива
котли,както и на печки и камини на твърдо гориво на достъпни
цени за населението . В близкото минало се разработиха и
проведоха експериментални работи на нови системи за изгаряне
на дървесни и селскостопански отпадъци,но за съжаление малко
от тези разработки стигнаха до пазара.

Оценяването на инсталираните мощности по биомаса във
всички пазарни сектори се оказва много трудно. Все пак няко1*
наши проучвания в отделни региони на страната като Хасково и
Ловеч показаха интересни резултати.За отбелязване е, че 81%с ;

интервюираните домакинста използват дърва за отоплен:*-..
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56% използват дървата и за готвене.Потреблението на дърва за
едно домакинство в тези региони е твърде високо - средно 5 - 6
куб.м. за година.Друг впечатляващ факт е количеството
селскостопански отпадъци използвани за отопление и
домакински нужди .

Ако тези резултати се екстраполират за цялата страна ще се
окаже,че над 4,7 млн.куб.м. дърва / 2 млн.т./ на година се
използват за енергийни цели на домакинствата в селата и
малките градове.

Извършените оценки за използването на биомасата в
индустриалния и търговския сектор показват, че там
инсталираните мощности /котли/ изгарящи биомаса са около 45
МВт за цялата страна. Определено изоставане има в
използуването на енергията на растителна биомаса-слама и т. Н.

БИОГАЗ

Енергията на биогаза досега не е намерила практическо
приложение . Правени са неуспешни опити / кравефермата в с.
Подгумер , Софийско и т. н. / за оползотворяването на
животинските отпадъци чрез инсталации за производство на
биогаз , но поради прекалено високите първоначални
инвестиции интересът към този вид енергиен източник е силно
намалял . Очаква се обаче с развитието на технологиите в
началото на следващия век да бъдат изграждани инсталации за
производство на биогаз в свинеферми , кравеферми и т. н. за
задоволяване на собствени енергийни нужди и за производство
на торове.

Вятърна енергия

Вятърната енергия е най-малко използвания ВЕИ в
България. Има три или четири примера на малки
ветрогенератори в страната и малко по-вече работещи като
помпи за извличане на вода.За сега опитите за собсвено
производство на добри турбини и генератори са с променлив
успех.Съоръженията работят с нисък к.п.д. и са ненадеждни от



експлаотационна гледна точка. Затова основните елементи на
вятърните инсталации засега могат да се осигурят само чрез
внос . Този вид енергия може успешно да бъде използувана в
някои крайбрежни райони по Северното Черноморие , в
полупланинските и планински райони .

Слънчева енергия за топла вода

Вече над 50 000 кв.м. плоски слънчеви колектори са
инсталирани предимно в различни хотели и промишлени
предприятия за снабдяване с топла вода и за някои специфични
технологични процеси като измиване на бутилки и т. н .Най-
много колектори са инсталирани в Бургаско -около 17 000
кв.м.Те са в резултат на започнатата през 1977 год държавна
програма за получаване на топла вода със слънчева
енергия.През този период започна и производството на плоски
слънчеви колектори в наши предприятия,което продължава и
сега.В последните няколко години у нас се осъществява и внос
на такива колектори от други европейски страни,но предимно от
Гърция.

Непредставителни проучвания сочат,че сега в страната се
монтират по около 5000 кв.м. годишно,предимно българско
производство.

Слънчева фотоволтаична енергия

Получаването на електроенергия от фотоволтаични
елементи засега няма практическо приложение в България и е
ограничено до експериментално производство и ползване.
Лабораторията по слънчева енергия към БАН е разработила свои
собствени слънчеви фотоелементи и е произвела малки
количества модули за изпитания и демонстрации.Малък е опитът
по дълготрайността на гези модули. Възможност за производство
на такива елементи ИРЗ и Института по микроелектроника в
София .За сега обаче цената на фотоволтаичните елементи е



много висока и по тази причина е спирачка за масовото им
внедряване както в битадака и в общественото потребление.

Пасивно слънчева енергия

Въпреки,че съществува пълно разбиране между архитектите
и инженерите относно методите за пасивно слънчево
отопление,няма значим опит във връзка с пасивно отопляемите
сгради и икономиите,които могат да се реализират. Обикновено
сградите са лошо изолирани и от особена важност е да се вземат
паралелно мерки по пасивно слънчево отопление и по
икономията на енергия.От проведени у нас експерименти и
наблюдения е установено,че приносът на пасивното слънчево
отопление е до 30% от консумацията на енергия за
отопление.Това очевидно е един добър потенциал за тази
технология като се има предвид ресурса от слънчева енергия и
големите потребности от отопление,още повече, че
производството на необходимите материали може да се
осъществи в страната. Необходима е обаче промяна в методите
на проектиране на сградите , строителните технологии и
използуването на строителни материали с високи изолационни
качества .

Малки ВЕЦ

Електроенергията , произведена от водните ресурси ще
придобива все по - голямо значение за задоволяването на
енергийните потребности на страната.Инсталираните мощности
в настоящия момент възлизат на около 2000 МВт,от които 135
МВт са малки ВЕЦ с мощност до 10 Мвт .Тези мощности са
разположени предимно в планинските и полупланинските
райони. Малките ВЕЦ не са новост за България. Няколко малки
ВЕЦ инсталирани през периода 1912 - 1930 год. все още са в
експлоатация.С досегашното развитие на големи мощности в
националната електроенергийна система строителството на
такива обекти у нас беше силно намаляло .
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Стремежът към максимално използване на местните
енергийни ресурси в новите пазарни условия отново възобнови
интересът към тези обекти.В последните години се извършиха
проучвания на повечето поречия и водоснабдителни системи за
питейна вода в страната и са набелязани над 1 000 възможни
места за изграждане на малки ВЕЦ.

Има окуражаващи признаци,че частното предприемачество
ще изяви интерес към този потенциален пазар.

За изясняване на цялостния потенциал от ВЕИ,с
финансовата помощ на Европейският съ1оз по програма „ФАР"
беше изпълнен проект „Техническа и икономическа оценка на
възобновяемите енергийни източници в България", в рамките на
който са реализирани пет малки демонстрационни инсталации на
подходящи обекти . Завършени са и са предадени за
експлоатация:

• ветрогенератор в народен парк
„Витоша",местност "Офелиите";
монтиран е малък ветрогенератор с максимална мощност от

2.5 КВт на 6.5 метрова кула.Цялото съоръжение е доставено от
фирмата "Прувен"-Шотландия .Захранва бойлер 200 литра за
топла вода и акумулираща печка в планинската хижа на фирма
иОзеленяване"ЕООД-София.

• геотермален обект в гр.Сапарева баня ,
монтиран е пластинчат топлообменник с мощност 250

КВт на големия геотермален извор в центъра на града, който
захранва отоплителната инсталация на санитарно-курортна
поликлиника на МЗ , отстояща на около 150 метра от
извора. Изпълнена е система за автоматично регулиране ,
което осигурява оптимално икономично използуване на
топлоносителя .

• инсталация от слънчеви колектори на частен
хотел с 50 легла в гр. Банско,

монтирани са 16.5 кв.м. слънчеви колектори,доставка от
Франция за осигуряване на 1200 литра топла вода.
Инсталацията е изградена от корозоустойчиви материали ,
има система за автоматичен контрол и управление и може



да работи съвместно с конвенционална система за
отопление - нафтов котел .

• инсталация за изгаряне на дървестни отпадъци в
учебната база на Лесотехническия университет в
местността „Юндола",
монтиран е котел за отпадна дървесина с мощност 350 Квт,

изгарящ дървесни отпадъци от близкото дървообработващо
предприятие и горски отпадъци от района.

• микро ВЕЦ "ПТБ на ВиК - гр. Гоце Делчев",

намираща се на питейния водопровод за гр. Гоце Делчев с
мощност 120 Квт , турбина тип Францис и асинхронен
електродвигател , работещ в генераторен режим .

Изградени са и други малки енергийни инсталации от ВЕИ ,
които са в експлоатация и представляват интерес за частния
бизнес.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВЕИ

Переспективите и възможностите за развитието на ВЕИ
трябва да бъдат естествено свързани с цялостното развитие на
енергетиката и ръста на енергопотреблението. Според
изследването по гореспоменатия проект българските енергийни
пазари към 2010 г ще бъдат либерализирани и отворени в
същата степен,както в страните от ЕС и към ВЕИ ще се прилага
същата политика ,която се прилага в другите европейски страни.
Делът на ВЕИ /без големите ВЕЦ/ в общия енергиен баланс ще
нарасне както в абсолютно измерение така и в относителен дял -
от по-малко от 1 % в 1997 год. до 8% в 2010 г.Във връзка с това
ще бъде създадени над 2 000 нови работни места и ще бъде
спестявана валута в размер на 160 млн.иБО годишно.

Оценката показва,че наличния потенциал от ВЕИ в България
може да бъде използван рационално и устойчиво за достигане
на тези цели. Биомасата,малката хидроенергетика,слънчевата,
геотермалната и вятърната енергия ще играят важна роля в
достигането на тези цели.Солидната база от технически умения,
съществуваща в страната е гаранция за разработката и



усвояването на тези ресурси. България,която по-рано беше
лидер в региона по отношение на технологичните иновации
,може да се преутвърди като лидер в областта на енергийните
технологии за ВЕИ.

Максимално приложение могат да получат системите от най-
различен тип за превръщането на слънчевата енергия в топлина
и особено през периода от април до октомври, когато те биха
работили най-ефективно. Предвижда се предпроектно проучване
за провеждане на рехабилитация на съществуващите над 50 000
кв. м слънчеви колектори , както и програма за рязко
увеличаване на реално съществуващите колектори .

Фотоволтаичните ситеми за електрическа енергия, въпреки
че сега все още са скъпи , са переспективни за захранване на
отделечени от електрическата мрежа обекти.

Ветроенергетиката с инсталирана единична мощност от
няколко киловата до няколко десетки киловата може да намери
широко приложение за захранване на отделно стоящи
полупланински и планински обекти на височина над 1 000 м над
морското равнище с електроенергия, за черпене на прясна вода
, за различни селскостопански дейности и други. На определени
места е възможно изграждането на ветрови електроцентрали с
мощност до 20 МВт, например района на нос Калиакра по
Северното Черноморие.

В много населени места могат да бъдат изградени малки
биомасови ситеми за изгаряне на отпадъците от селското
стопанство- слама, стъбла и други.

Възможно е в средните и големите градове да бъдат
изградени ситеми за изгаряне на твърдите градски отпадъци.

Възможно е изграждането на няколко стотици малки ВЕЦ
на течащи води с единична мощност от няколко десетки КВт до
10 МВт.

Геотермалната енергия може да бъде използвана основно за
отопление на сгради, оранжерии и за промишлени нужди.

Очакваното усъвършенствуване на технологиите в
следващите 5 години , постепенното повишаване на изкупните

-9-
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цени на енергията , намаляването на срока на възвръщаемост ,
изравняването и намаляването на разходите в сравнение с тези
на конвенционалните енергийни технологии , ще ускори процеса
на тяхното масово внедряване .

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

За осъществяването на тези възможности е необходимо да
бъде разработен Интегриран план за действие , който да
дефинира ролята и отговорностите на Правителството, частния
сектор, местното самоуправление, националните
изследователски и развойни организации, организациите за
двустранно и многостранно подпомагане на развитието, банките
и финансиращите субекти и в крайна сметка на цялото
общество.

Докато Правителството може да осигури поддръжка чрез
осигуряване на подходяща законова нормативна база и малък
начален капитал, то големите инвестиции и основното
финансиране се очакват преди всичко от частния сектор, както
вътрешен, така и международен. Общата стойност на тези
инвестиции до 2010 г с натрупване може да достигне $ 686 млн .
С изпълнението на този интегриран план за действие до 2010 г ,
както беше споменато по-rope , може да се постигне дялово
участие на ВЕИ до 8% в общото количество доставена енергия ,
значително намаляване на вноса на горива , намаляване на
емисиите от СО2 към 2010 г като нивото им се поддържа близко
до това от 1990 г , диверсификация на енергийните доставки ,
генериране на трудова заетост от над 2 000 работни места ,
развитие и поддържане на силна технологична и експортна база
на ВЕИ . Наличният кадрови потенциал с високи професионално-
технически възможности е солидна база за постигането на тези
цели .

Имайки предвид желанието на нашата страна за
присъединяване към Европейския съюз , ние трябва да
възприемем редица стратегически виждания , правила ,
стандарти и практики , които да ускорят тази интеграция .

-ю-
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Секторът на ВЕИ трябва така да бъде организиран , че да може
да извлече максимална полза от инвестиционните и експортни
възможности , които ще донесе това присъединяване .
Българският енергиен пазар , в т. ч. и пазара на ВЕИ трябва да
се интегрира с европейския , с оглед да се осигури свободна
търговия и инвестиции .

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

Водеща сруктура в този процес ще бъде Националната
агенция за енергийна ефективност към МС / НАЕЕ /.

НАЕЕ е създадена с ПМС 192 / 07.05.1997 г . Тя е
държавният орган към Министерския съвет на Република
България за разработване и провеждане на държавната
политика в областта на ефективното потребление на енергийни
ресурси и разширяване използуването на възобновяемите
енергийни източници / ВЕИ / с цел намаляване на разходите за
енергийни нужди и на вредните последици върху околната
среда.

НАЕЕ разработи и внесе в Министерския съвет Национална
програма по енергийна ефективност и ВЕИ , която очакваме да
бъде приета . Тя разработи също така и частта по енергийна
ефективност и ВЕИ в новия общ Закон за енергетиката и
енергийната ефективност , който е приет на първо четене и се
очаква да бъде разглеждан на второ четене и приет от
Народното събрание в най-скоро време . В тези 2 документа са
отразени основните насоки на новата енергийна политика в
областта на ВЕИ.

За успешното провеждане на тази политика в сферата на
селското стопанство е необходимо към министерствата да се
създадат подходящи звена по енергийна ефективност и ВЕИ по
подобие на изградените вече звена в Министерството на
промишлеността и в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството . Тези звена съвместно с НАЕЕ , общините и
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регионалните центрове по енергийна ефективност и ВЕИ може
активно да съдействуват за ускоряване процеса на инвестиране .

Създадени са и функционират регионални енергийни центрове в
градовете Ловеч , Хасково , Габрово , в които се изпълняват
инвестиционни проекти по ВЕИ .

НАЕЕ има добри взаимоотношения с Общинската мрежа по
енергийна ефективност.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Съществуващото законодателство, касаещо ВЕИ като Закона
за цените , Закона за концесиите ,3акона за държавната
собственост, Закона за инвестициите и остарелия Закон за
електростопанството , не стимулират в достатъчна степен
тяхното развитие . Нужни са нови закони - Закон за
енергетиката и енергийната ефективност , Закон за водите и т.
н. , които да съдействуват за създаването на отворен енергиен
пазар , осигуряващ открит достъп до националната
енергоразпределителна система и приоритетното развитие на
ВЕИ . През тази година очакваме тези 2 важни закона да бъдат
приети от Народното събрание . Националната агенция за
енергийна ефективност , съвместно с отрасловите министерства
, ведомства и други организации ще изготви необходимите
наредби , стандарти и указания за стимулиране на проектите и
инвестициите, касаещи устойчивото развитие на ВЕИ .

Вашите предложения при изготвянето на нормативната уредба
касаеща ВЕИ са добре дошли .

ИНВЕСТИЦИИ

Местните инвестиции имат възлово значение за развитието
на ВЕИ в България . Вземайки предвид обаче тежкото финансово
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състояние на страната в условията на Валутен борд , държавата
разполага със скромни възможности за преки инвестиции в
проекти по ВЕИ . Освен това ще бъде финансирана и
разработката на необходимите наръчници за изграждане на ВЕИ
, справочни и рекламни материали , с които ще се привлече
вниманието и ще се засили интереса на потенциалните частни
инвеститори в нашата страна .Министерството на финансите,
Националната агенция по енергийна ефективност , другите
държавни органи и особено местните власти трябва да осигурят
активно съдействие за по-нататъшния ръст на местните
инвестиции във ВЕИ . Чуждестранните инвестиции също ще
бъдат поощрявани и насърчавани от централната и местната
власт в създаването на съвместни предприятия между български
и външни фирми . Тук трябва отново да се подчертае , че
преимуществата на България по отношение на високия
професионализъм на специалистите и разходите на труд и
материали ще бъдат използувани в максимална степен за
привличането на инвестиции отвън .Тези инвестиции ще донесат
необходимите капитали и трансфер на модерни технологии , с
което ще се ускори масовото внедряване на ВЕИ в страната .
Този процес ще се ускори и чрез постепенното създаване на
организации за енергийни услуги "тип ESCO" , които също ще
инвестират в развитието на ВЕИ .

ФИСКАЛНА ПОДКРЕПА

Особено важно е в сегашния етап от развитието на ВЕИ да
се отменят всички мита , да се намалят или премахнат някои
данъци и такси върху оборудването за ВЕИ , тъй като някои
части и компоненти не се произвеждат в България , но са
необходими за реализирането на проекти свързани с ВЕИ .
Добър, но недостатъчен пример е намаляването на ДДС с 2 % и
на данъка върху печалбата с 3% . На следващ етап наличието на
висококвалифициран трудов ресурс и опит в съвременните
технологии ще позволят да се организира конкурентно
производство и на това оборудване . Необходимо е също така да
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се осигури подходящо ниско лихвено кредитиране . От особена
важност е въвеждането на система за "премирани" цени за
закупуването на енергията произвеждана от ВЕИ , с 5 -10 % по-
високи от определените с тарифите цени , което ще осигури най-
важния стимул в близка перспектива ,

ИНФОРМАЦИЯ

Информацията по ВЕИ като количество и качество, касаеща
професионалните среди и обществото като цяло , все още не е
достатъчна за възбуждането на силен интерес към тяхното
развитие . На фона на увеличаването на цените на горивата и
енергията не е осъзната в пълна степен алтернативата за
използуването на ВЕИ.

В този смисъл е необходимо провеждането от отговорните
централни ведомства и местни власти на информационни
кампании , семинари , радио и телевизионни предавания ,
издаването на рекламни материали , откриването на постоянни
изложби за постигнати резултати от производители и
внедрители на ВЕИ , даването на безплатни консултации на
граждани относно възможностите за внедряване и използуване
на ВЕИ и т. н..

България има отдавнашни традиции в използуването на ВЕИ
и тези традиции трябва да бъдат използувани за да се
популяризират ВЕИ сред обществото като модерно технологично
решение на много от съвременните енергийни проблеми .

ОБУЧЕНИЕ

В общообразователните програми за началното , средното и
висшето образование трябва да се включи изучаването на
естеството на ВЕИ и ползите от тяхното приложение както за
отделния потребител , така и за цялото общество .
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Сравнителните преимущества на нашата страна по отношение на
разработването , производството и износа на технологии и
оборудване за ВЕИ ще бъдат усилени ако се въведе редовно
обучение по тази проблематика в университетите и институтите,
в т. ч. Техническите университети , Софийския университет ,
Лесотехническия университет и т. н..

Обобщените резултати от досегашните най-песимистични
прогнози / Таблица 2 / в национален мащаб показват, че дори

Възобновяеми енергийни източници / Прогноза към 2010 г /

Вид източник

Малки ВЕЦ
/доЮ Мвт/

Вятърни ЕЦ

Геотермални води

Слънчеви
колектори

Биомаса

Биогаз

Фотоелементи

Всичко до 2010 г

Средногодишно

Общо
инсталира
ни
мощности

/Мвт/

450

150

250

80

150

10

0,15

1090

91

Годишно
производст
во на
енергия

/Мвтч/год/

1400 000

450 000

1000 000

120 000

750 000

60 000

150

3 780 150

Необходими
инвестиции
за нови
мощност

/ $ млн. /

350

165

81

26

49

13

2

686

57

Срок

на откупуване

/ години /

4 - 9

5 - 9

5 - 7

7 - 1 0

4 - 7

12-16

15-20

-

Таблица 2

Заети
работни
места през
2010 г

/ЧОВ.ГОД-/

1458

458

169

36

135

26

1

2 285

Срок

на живот

/год./

50

30

30

15

20

20

10

-

без държавно регулиране през периода до 2010 г е възможно
инсталираните мощности от ВЕИ да достигнат общо 1090 Мвт ,
при годишно производство на електроенергия около 3 780 Гвтч.
По този начин делът на ВЕИ в общия енергиен баланс на
страната ще достигне 1,5 % .

Ако се възприемат обаче критериите от Зелената книга и Бялата
книга на Европейския съюз за " Енергията на близкото бъдеще",
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ще се получи една оптимистична прогноза , при коята делът на
ВЕИ в общото енергопотребление трябва да достигне поне 8% .

Ето защо предстои провеждането на подробни изследвания по
отделните видове ВЕИ с оглед тяхното практическо приложение,
въз основа на интереса , проявявай от потенциални наши и
чужди инвеститори , както и от обществената нужда на
държавата да провежда политика за тяхното устойчиво
развитие.

С това Република България ще отговори адекватно за
изпълнението на изискванията за подобряването на енергийното
обезпечяване и на поетите ангажименти за опазването на
околната среда в процеса на присъединяването ни към
Европейския съюз .

01.05.1999
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