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УВОД

   Българското  правителство  декларира,  че  ще  следва 
индустриална  политика,  в  която  са  очертани  5  основни 
приоритетни  области,  към  които  принадлежи  и 
енергетиката. Въз основа на правителствената програма, 
от  страна  на  министерството  на  енергетиката  и 
енергийните ресурси (МЕЕР) е разработена стратегия за 
развитието на енергетиката (сайт на МЕЕР). Важно място в 
нея заема разделът за добив на горива (енергоносители) и 
по-конкретно  нефт,  газ,  въглища.  Съпътствуващата 
търсещо-проучвателна,  геолого-промишлена и  търговско-
оценъчна  дейност  не  са  били  обект  на  конкретно 
стратегическо  планиране,  но  те  се  подразбират  като 
потребност. 

   В настоящата работа се прави преглед на предвидените 
действия в областта на ГПД и ВП. Тези проблеми са били 
обект  на  множество  обсъждания  в  специализираната 
литература,  форуми  на  неправителствени  структури, 
браншови  организации  и  отделни  специалисти. 
Разглежданият  отрасъл  обаче  се  променя  изключително 
динамично, което налага своевременна реакция, с което се 
очаква  подпомагане  на  административната  власт  при 
управлението на този отрасъл в националната икономика. 
Това е всъщност и главна задача на авторите – да бъдат 
изведени основните тенденции в развитието на отрасъла и 
изказани препоръки за по-успешното му управление, при 
ясно дефинирана цел:
− съхраняване  на  въгледобивния  отрасъл,  със  

съответствуващата обслужваща сфера; 
− рационално усвояване на националните ресурси от  

енергоносители; 
− балансирано  подържане  на  трудова  заетост  във  

въгледобивните райони; 
− гарантиране  на  енергийна  независимост  на  

страната с обема на добитите енергоносители; 
− редуциране  до  максимална  степен  на  

отрицателното  търговско  салдо,  формирано  
главно от вноса на енергоносители.

ЕНЕРГИЙНАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ В 
ЕВРОПЕЙСКАТА ЕНЕРГИЙНА И ПРАВНА СРЕДА

   Стопанската среда в която се планира осъществяването 
на  енергийната  стратегия  се  характеризира  с  няколко 
важни  особености,  всред  които  е  нарастващата 
глобализация,  либерализацията  на  пазара  и  уеднаквя-
ването  на  енергийните  законодателства  на  отделните 
европейски  страни.  Тези  дадености  водят  до 
интеграционни процеси, които за България се изразяват с 
търсене  и  постигане  на  хармонизация  с  Европейското 
енергийно  право,  с  оглед  успешно  приобщаване  към 
Европейския съюз и по-конкретно в неговата енергийна и 
енергийно-правна  среда.  Основните  документи  за 
регулиране  на  обществените  отношения  на  енергийното 
право в Европа включват няколко директиви: 
− 96/92/EC от 19 декември 1996 на ЕП и на Европейския 

съвет, уреждаща общите правила на вътрешния пазар 
на електроенергия; 

− 98/30/EC  от 22 юни 1998, уреждаща общите правила 
на пазара на природен газ; 

− 94/22/EC  от 30 май 1994 за условията за издаване и 
използване на права за търсене, проучване и добив на 
въглеводороди (от земните недра); 

− Декларация  от  25  юни  1999  г.  за  ролята  на 
въглищата в Европа през 21 век.

− Конкретни  общностни  директивни  материали  за 
геологопроучвателното  дело  могат  да  се  намерят  в 
директива 94/92/ЕС, но реалната практика в страните-
кандидатки  все  още  е  подчинена  на  вътрешно-
държавна нормативна уредба

ВЪГЛЕДОБИВЪТ В Р. БЪЛГАРИЯ

Състояние и проблеми
   Към момента в състава на сектор въгледобив влизат 21 
търговски  дружества,  от  които  13  са  за  производство, 
преработка  и  пласмент  на  въглища;  6  са  обявени  за 
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ликвидация  и  2  са  във  финансова  несъстоятелност 
(табл.1). Добивът се осъществява общо в 22 рудника, от 
които в 9 по открит способ и в останалите – с подземен. 
През 2001 г. са добити общо 27364 хил.т. въглища, които 
след  пречистване  намаляват  до  26586  хил.  тона,  с 
разпределение  по  консуматори,  отразено  в  табл.1.  По 
сведения на Марков (2001) и наши данни, в сравнение с 
предходните години е налице тенденция на намаляване на 
общия  добив.  Причините  като  цяло  са  известни  на 

специалистите.  По  важните  от  тях  са:  намалено 
електропотребление, намалена покупателна способност на 
населението,  намалена  производителност  на  труда, 
недостатъчен  обем  инвестиции  за  разкриване  на  нови 
обекти и подържане на техническите средства, морална и 
физическа износеност на минното оборудване за добив и 
преработка.

Таблица 1. Основни показатели за въгледобива и дружествата, обявени в ликвидация (по данни на Марков (2001) и данни 
на авторите)
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   Обща  характеристика  на  действащите  въгледобивни 
дружества  е  нестабилното  финансово  състояние.  Към 
настоящия момент само “Мини Марица –изток “ЕАД е със 
сравнително  стабилни  финансови  показатели.  Всички 
останали дружества и особено тези от подземния добив са 
в  тежко  и  крайно  тежко  финансово  състояние.  Макар  и 
цените  на  въглищата  да  са  освободени,  монополната 
позиция  на  топлоелектрическите  централи  не  разкрива 
възможности за оптимистични прогнози. Типичен случай е 
“Мина  Черно  море”  ЕАД.  Макар  е  да  са  постигнати 
задоволителни нива на  преструктуриране и  оптимизация 
на числения състав, лошата събираемост от длъжниците е 
сериозна пречка за трайно стабилизиране на дружеството. 
Без да се спираме подробно на основните причини за тези 
констатации,  описани  сравнително  подробно  от  Ризов 
(1998), Димитров (2001), Марков (2001) и др., ще посочим 
само,  че  ограничените  индивидуални  доходи  на 
населението са една от главните причини за преодоляване 
на  постоянния  остър  дефицит  от  ликвидни  средства  на 
дружествата. На практика повечето от тях бележат крайно 
негативна тенденция на декапитализация, което намалява 
до минимум интереса към тях от страна на потенциални 
стратегически инвеститори. Тези проблеми се проектират в 
енергийната стратегия за страната и посредством набор от 
мерки, отразени по-долу, се очаква тяхното овладяване.
1. В дружествата от открития добив
-  мобилизиране на финансов ресурс за рехабилитация и 
модернизация на тежкото минно оборудване;
-въвеждане в експлоатация на нови машини и съоръжения 
за повишаване на производителността на труда
-опазване  на  околната  среда,  паралелно  със 
възстановяване и рекултивация на работни терени.

2. В дружествата от подземния добив
− разработване  на  стратегия  за  извеждане  на 

дружествата  в  стабилен  режим  на  финансовите 
показатели;

− разработване  на  схема  за  повишаване  на  ефек-
тивността на производствената дейност;

− разработване  на  схема  за  поетапно  погасяване  на 
просрочията;

− обосноваване  на  схема за  повишаване  на  събирае-
мостта от длъжниците;

− оптимизация  на  всички  нива,  с  оглед  постигане  на 
конкурентна  себестойност  на  продукцията,  което  ще 
осигури по-широки пазарни възможности;

− оптимизацията  на  числения  състав  да  бъде 
подсигурена с финансов ресурс за социална защита и 
преквалификация на освободения персонал.

   Наред с посочените конкретни действия, се проектира и 
приложение  на  традиционните  инструменти  за  активи-
зация на отрасъла, свързани с неговото преструктуриране 

и приватизация по модел,  който гарантира запазване на 
дейността,  гарантиране  на  инвестиционна  програма  от 
купувача, както и ефективен следприватизационен контрол 
срещу негативната тенденция на източване на ресурсите и 
принудителна  ликвидация  при  отсъствие  на  ликвидни 
средства.

   Изложените  по-горе  намерения  са  изведени  от 
проектните  макроикономически  показатели  за  средно  и 
дългосрочното  развитие  на  Р.България.  По  данни  на 
световната банка и Агенцията за икономически анализи и 
прогнози към МФ, се очаква БВП от 29,618 млрд. лева за 
2001 г.  да достигне  > 50 млрд. лева през 2010 г.,  което 
означава средногодишен ръст от 3.5-4.5 %. Очаква се този 
ръст  да  се  постигне  с  гарантирано  производство  на 
първична енергия към края на периода до 550 - 600 PJ. В 
това  производство  се  предвижда  40-45  % участие  на 
твърдите  горива.  Длъжни  сме  обаче  да  отбележим 
“негативните” оценки на световната банка, които очертават 
тенденция  за  намаляване  на  техния  дял,  за  сметка  на 
течните  и  евентуален  ръст  на  ядреното  електропроиз-
водство.  Нейните  специалисти  очакват  участието  на 
твърдите горива от 45 % към 2010 г. да намалее до 43.7 % 
през 2015 г, което в количествено изражение означава < от 
30 млн тона. Авторите на настоящия доклад не са склонни 
да  възприемат  тези  прогнози  и  очакват  нарастване  на 
потреблението  на  местни  въглища  и  прогнозират,  че 
добивът от около 27364 хил. тона през 2001 г. ще нараства 
с бавен темп до ниво 30-34 млн. тона до 2005-2008 г и ще 
се  запази  на  това  равнище  за  периода  2010-2015  г. 
Основание за това ни дава анализът на очаквания ръст в 
електропроизводството  от  местни  енергоносители  и  на 
брикетопроизводството  за  масово  отопление  на 
домакинствата.  За  този  период  не  се  очаква  мащабно 
битово газифициране, а ценовата и тарифна политика на 
НЕК  са  насочени  към  по-ефективното  използване  на 
електроенергията в производствените сфери.

   Изложеният  по-горе  модел  на  макроикономическо 
развитие  се  оценява  като  по-благоприятен  или 
“максимален  сценарий”.  При  минималния  сценарий  се 
предвиждат темпове на нарастване на БВП около 3-3.5 %, 
което силно затруднява прогнозирането на въгледобивния 
отрасъл  и  най-вероятно  е  да  се  очаква  свиване  до 
затихване  и  ликвидация  на  подземния  въгледобив  и 
концентрация на добивна промишленост само в откритите 
рудници  на  Маришкия  басейн.  При  такова  развитие 
държавните  финансови  институции  няма  да  бъдат  в 
състояние са подпомагат в достатъчна степен сектора и 
изпълнителната власт ще бъде принудена да приватизира 
въгледобивните дружества при крайно неизгодни условия. 
Практиката  показва,  че  при  такава  приватизация  само 
единични  дружества  успяват  да  съхранят  предмета  на 
дейност, респективно отрасъла. 
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Мерки  за  оптимизация  на  управлението  на  въгле-
добивния отрасъл

   Националната енергийна стратегия предвижда поредица 
от  мерки  в  няколко  посоки.  Преди всичко  се  предвижда 
въвеждането  на  подходящо  законодателство,  което  да 
оптимизира  обществените  отношения  в  областта  на 
добива  на  енергоносители,  както  и  обслужващите  го 
сфери.  Тук  се  включва  и  усъвършенствуването  на 
подзаконовото  производство,  с  оглед  облекчаване  на 
процедурите  по  регулацията  от  страна  на  ДКЕР, 
процедурите  по  ЗОП,  процедурите  по  ЗУТ  и 
съпътствуващите ги нормативни уредби. От изключителна 
важност е също дефинираното желание да се разработи и 
внедри такава ценова и тарифна политика, която по най-
адекватен начин да съответствува на реалните доходи на 
населението  и  особено  на  социално  слабите  слоеве. 
Предвижда  се  да  продължи  и  практиката  на  енергийно 
социално подпомагане, което да се реализира по вариант, 
гарантиращ използване на средствата по предназначение 
от  една  страна  и  от  друга  -  постигане  на  равномерна 
плътност на натоварване на мощностите (има се предвид 
брикетната фабрика).

   Второ основно направление е разработването на модели 
за мобилизиране на ресурсно подпомагане, в условията на 
либерализирания  конкурентен  енергиен  пазар.  Извърше-
ните  разчети  за  рехабилитация  и  модернизация  на 
миннодобивния отрасъл показват необходимост от около 
400 -  450 млн. долара инвестиции до 2010 г.  Мобилиза-
цията на такъв финансов ресурс е извън възможностите на 
националната  икономика,  поради  което  е  по-целе-
съобразно  да  се  търсят  алтернативни  източници.  Към 
настоящия момент обаче интерес е заявен само за “Мини 
Марица-изток”, докато към останалите дружества все още 
не  е  разпознат  стратегически  инвеститор.  На  обществе-
ността  е  известен  интересът  на  чужди  фирми  към 
Маришкия басейн, но все още не е намерена пресечната 
точка  на  интересите  на  държавата  и  потенциалните 
инвеститори. 

   Определен  ресурс  за  преодоляване  на  кризисната 
ситуация се  обвързва и с  намеренията  за икономически 
оправдана приватизация. Предвижда се тя да се проведе 
поетапно.  Първоначално  дружествата  следва  да  бъдат 
преструктурирани  до  атрактивен  за  пазара  модел,  след 
което да бъдат приватизирани.  Натрупаният до момента 
опит  показва,  че  посоката  е  правилна,  но  крайната 
финансова  стабилност  се  постига  с  комплекс  от  мерки, 
някои от които са силно рестриктивни и неприемливи за 
хората.  Независимо от  някои  трудности,  ориентацията  е 
устойчива и се възприема както от практикуващите, така и 
от консултативните европейски структури като единствено 
правилен подход. 

ГЕОЛОГО-ПРОУЧВАТЕЛНОТО ДЕЛО В Р.БЪЛГАРИЯ

   Принципно ГПД не се проектира пряко в енергийната 
стратегия, но индиректно участвува във формираното на 

общата политика  по обезпечаване на суровинна база на 
България и поради това авторите се спират на него, като 
елемент  от  гарантирането  на  устойчиво  развитие  на 
енергийната система на страната.

   Държавната  политика  в  областта  на  геолого-
проучвателното дело и добива на полезни изкопаеми се 
осъществява преди всичко от МОСВ, в правната рамка на 
няколко закона, с водеща роля на Закона за подземните 
богатства (ЗПБ) (ДВ 23/12.03.1999). В периода 1995-1999 , 
паралелно с проекта за нов ЗПБ, се разработват и няколко 
стратегии,  визиращи  рудните  и  нерудни  суровини, 
декоративните скали, национална програма за развитие на 
рудодобива, но едва през 2000 г. се изработва и приема 
цялостен  документ,  известен  на  обществеността  като 
“Стратегията  за  развитието  на  геологопроучвателната 
дейност и опазване на земните недра до 2010 г.”, приет с 
РМС 519 на МС от 03.07.2001 г. Утвърдената стратегия се 
базира на мащабна разработка на изтъкнати специалисти 
в  тази  област,  ръководени  от  ст.н.с  І  ст.  дгн  Христо 
Дабовски (София, октомври, 1999),   обогатена с мнения и 
препоръки, допълнително внесени до утвърждаването от 
МС. Заложените в този документ принципи за водеща роля 
на  пазарното  регулиране  на  геологопроучвателните, 
добивните и преработвателните дейности, в условията на 
съвременните  международни  изисквания  за  опазване  на 
околната  среда  и  земните  недра,  бяха  възприети 
позитивно.  Те  се  проектираха  успешно  и  върху 
законодателната уредба на обществените отношения (ЗПБ 
и подготвения към него ЗИД) и показват успешна начална 
реализация.  Ще  посочим  само,  че  до  08.04.2002  г.  от 
страна на МОСВ са регистрирани и издадени сертификати 
за  26  открития.  Особено  обнадеждаващо  е  заявеното 
участие  на  “RAMCO” за  оценка  на  нефтогазоносната 
перспективност на Източнобалканската тектонска зона.  В 
това  число  са  и  намеренията  за  прерайониране  на 
акваторията  на  Черно  море,  с  оглед  привличане  на 
стратегически инвеститори.

   Ще бъде обаче некоректно обаче, ако не се посочат и 
негативните  тенденции  за  рязко  съкращаване  на 
дейностите  по  търсенето  и  проучването.  Този  факт  е 
известен на обществеността, както и основните причини за 
него.  Очакванията  на  авторите  са,  че  след  застоя, 
съпътствуващ  постепенното  налагане  на  пазарните 
принципи в сектора, ще се установи ръст в ГПД, породен 
от фирмените интереси на юридическите лица, получили 
разрешение  на  търсене  и  проучване  или  придобили 
концесионни права за добив. На този етап обаче, все още 
по-голямата  част  от  финансовите  средства  за  ГПД  се 
свързва  с  държавната  субсидия,  чийто  първостепенен 
разпоредител е МОСВ. За 2002 г. бюджетната субсидия за 
разработка  на  тематика  в  областта  на  регионалната 
геология, подземните богатства и водите е 1 562 569 лв. 
Те са разпределени по дирекции както следва: дирекция 
“Земни  недра  и  подземни  богатства”  –  1 277 466  лв.  и 
дирекция “Води” – 285 103 лв. Вътрешното разпределение 
на средствата по дирекции и отдели е отразено в таблица 
2.

15



Таблица 2.  Разпределение на държавната субсидия за 2002 г.  по изследователски програми и проекти в областта на 
геологията и подземните богатства (сайт на МОСВ)

   Съгласно стратегията за развитието на националната 
политика в областта на геологията, подземните богатства 
и  водите,  основният  финансов  ресурс  е  насочен  за 
изпълнение на широк спектър задачи, главно с регионална 
насоченост.  Мобилизираните  средства  обаче  са  крайно 
недостатъчни, което е причина редица области в сферата 
на  полезните  изкопаеми  и  регионалната  геология  да 
останат  на  досегашното  равнище.  Това  ще  се   отрази 
негативно  върху  намеренията  на  страната  да  участва 
адекватно  в  перспективни  трансгранични  проекти 
(например  оценка  на  възможностите  за  усвояване  на 
ресурсите от газохидрати в акваторията на Черно море). 
Позицията  за  предоставяне  на  търсещо-проучвателната 
дейност  почти  изцяло  на  търговските  дружества  е 
приемлива,  т.к.  икономики  от  тип  “преходни”  не  са  в 
състояние да мобилизират мащабен финансов ресурс. По 
мнение на авторите обаче, ще бъде целесъобразно да се 
инвестира още по-уверено в регионални изследвания и по-
конкретно за дълбочинния строеж на участъци от нашата 
територията.  Инвестиция  от  този  тип  се  оценява  като 
потенциално  възвращаема,  т.к.  резултати  с  подобно 
съдържание  са  високо  информативни  и  търсени  от 
фирмите,  което  ги  прави  реализируем  пазарен  продукт. 
Това биха могли да бъдат площи от икономическата зона 
на  акваторията,  ЮЗ  България,  довършване  на 
сеизмичните проекти за разреза на Южна България и др.

   В  настоящия  момент  не  се  предвижда  бюджетно 
субсидиране за разкриване на нови въглищни перспективи. 
Тази позиция също се оценява като обоснована за срока 
на  стратегическото  прогнозиране  (2005-2010  г).  Според 

авторите  по-важната  задача  в  ГПД  за  твърди  горива  е 
привличането на стратегически инвеститори и перфектна 
подготовка  за  приватизационните  договори,  както  и 
прецизно  договориране  на  проучвателни  и  оценъчни 
работи,  включително  стриктен  следприватизационен 
контрол за поетите ангажименти.

   Твърде често в геоложката общественост се обсъжда 
въпроса  за  институционалното  съвършенство  при 
обслужване  на  ГПД  и  добива.  Без  да  се  впускаме  в 
обширно  отношение  към  проблема,  ще  посочим,  че  по-
важно  според  нас  е  ясното  дефиниране  на  задачите  и 
институциите, натоварени с тяхното изпълнение. Съгласно 
ЗПБ  (чл.7)  МОСВ  е  институцията,  която  разработва  и 
предлага  на  МС  държавната  политика  и  стратегия  в 
областта на търсенето, проучването и добива на подземни 
богатства и опазването на земните недра. По този начин 
МОСВ се явява регулиращ, координиращ, контролиращ и 
информационен  държавен  орган.  От  него  се  очаква  да 
реши по най-благоприятен за обществото начин следните 
два основни проблема:
− разработването  на  нормативните  документи  за  

реда  и  условията  за  получаване  на  право  за  
търсене, проучване и добив на подземни богатства,  
което  по  същество  е  функция  на  държавен 
регулаторен  орган,  с  максимална  независимост, 
правно уредена със закон;

− управлението  на  регионалните  научно-приложни 
изследвания,  с  цел  по-пълна  представа  за  
подземните  богатства  на  страната,  както  и  
попълване и подържане на национална база данни за  
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веществения състав и проведените изследвания от 
различни  теренни,  полеви  геофизични  работи  и  
сондажни разрези.

   Твърде често в геоложката общественост се обсъжда 
въпроса  за  институционалното  съвършенство  при 
обслужване  на  ГПД  и  добива.  Без  да  се  впускаме  в 
обширно  отношение  към  проблема,  ще  посочим,  че  по-
важно  според  нас  е  ясното  дефиниране  на  задачите  и 
институциите, натоварени с тяхното изпълнение. Съгласно 
ЗПБ  (чл.7)  МОСВ  е  институцията,  която  разработва  и 
предлага  на  МС  държавната  политика  и  стратегия  в 
областта на търсенето, проучването и добива на подземни 
богатства и опазването на земните недра. По този начин 
МОСВ  се  явява  координиращ,  контролиращ  и  инфор-
мационен държавен орган. От него се очаква да реализира 
по  най-благоприятен  за  обществото  начин  следните 
политически цели:

1. Осигуряване  на  населението  и 
икономиката  на  страната  с  достатъчна  
по вид и качество геоложка информация;

2. Европейска  и  световна  интеграция  в  
областта  на  геологията,  разширяване  и  
защита интересите на България по света;

3. Стимулиране  на  частната  инициатива  в  
търсенето,  проучването  и  добива  на 
полезни  изкопаеми  и  привличане  на  
чуждестранни инвестиции в тази област;

4. Ползването  и  опазването  на  земните 
недра, като невъзтановим ресурс.

   Пълната реализация на тези цели ще се осъществи чрез 
изпълнението на 16 дългосрочни програми. За първи път в 
България  от  2003  г.,  в  МОСВ,  вместо  обичайното 
съставяне на годишния бюджет, ще се въведе програмно-
целевото  бюджетиране.  По  този  начин изпълнението  на 
всички  програми,  съсредоточени в  един  орган,  ще  бъде 

реално обезпечено с необходимите човешки и финансови 
ресурси. Към настоящия момент продължава уточняването 
по някои параметри от бъдещия бюджет до 2005 г.

   По  този  начин  Националната  геоложка  служба  на 
България  (дирекция  в  МОСВ)  ще  разполага  с 
необходимите ресурси за осъществяване на присъщите и 
функции.  От голямо значение за имиджа на страната е, че 
тя,  първа  от  страните  –  “нови  демокрации  в  Европа”,  е 
приета за асоцииран член на EuroGeoSurvey .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Изложените виждания на авторите далеч не изчерпват 
пълния обем на проблемите по въгледобивния отрасъл и 
геологопроучвателното  дело.  Очаква  се  в  силно  дина-
мичните условия на стопанския живот в страната, все по-
устойчиво  да  се  наложат  пазарните  принципи,  които  да 
стимулират  очаквания  ръст  на  промишленото  производ-
ство.  Този  ръст  по  неизбежност  ще  се  съпровожда  с 
повишена потребност от енергоносители и суровини. Ако 
дори  и  частично  сме  подпомогнали  придвижването  към 
тази цел, усилията ни са оправдани.
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INTRODUCTION

   The Bulgarian Government declared that the industrial policy 
it would follow highlights 5 priority areas one of which is the 
energy. Based on the Government program the Ministry of 
Energy and Energy Resources (MEER) worked out a strategy 

for development of the energy industry (MEER web-site, 
www.doe.bg). An essential portion of it is devoted to production 
of fuels (energy resources) and more specifically of crude oil, 
natural gas and coal. The attending exploratory, geological, 
appraisal and commercial appraisal works have not been 
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subject to strategic planning, however, these are understood 
as necessary.

   The present paper makes a review of the operations 
anticipated in the sphere of GEA and CMI. These issues have 
been discussed many times in the specialized literature, on 
forums of NGOs, industry organizations and specialists. The 
subject sector, however, develops with extreme dynamics that 
calls for timely response aiming at supporting the 
administration in managing the sector of the national economy. 
This in fact is the key task of the authors – to outline the main 
trends in the development of the sector and formulate 
recommendations towards its more successful management 
with the following clearly defined goals in mind:
- to keep the coal mining industry alive, with its servicing 

activity;
- rational utilization of national energy resources;
- to balance the employment in the coal mining regions;
- to secure energy independence of the country through 

volumes of produced energy resources;
- to reduce to minimum the negative trade balance formed 

mainly by imports of energy resources.

THE ENERGY STRATEGY OF BULGARIA AS SEEN IN THE 
EUROPEAN ENERGY AND LEGAL ENVIRONMENT

   The economic environment within which the energy strategy 
is considered to be implemented is described by several 
important features among which are the accelerating 
globalization, market liberalization and unification of the energy 
legislation of the European countries. These particularities lead 
to integration processes that urge Bulgaria to pursue and 
achieve harmonization with the EU energy legislation in view of 
successful accession to the European Union and more 
specifically to its energy and energy legislation framework. The 
fundamental documents of the energy legislation in Europe 
regulating the public relations include the following:

- Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the 
Council of 19 December 1996 concerning common rules 
for the internal market in electricity;

- Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the 
Council of 22 June 1998 concerning common rules for the 
internal market in natural gas;

- Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the 
Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and 
using authorizations for the prospection, exploration and 
production of hydrocarbons (from the subsurface).

- Declaration of 25 June 1999 on the role of the coal in 
Europe in the 21st century.

   The particular community legislative framework for the GEA 
may be found in Directive 94/22/EC, however, the practice of 
the member candidates is still regulated by the legislation of 
the respective countries.

COAL MINING IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

Current status and problems
   Presently the coal mining sector includes 21 commercial 
entities 13 of which are involved in mining, processing and sale 
of coals; 6 are announced for closing down and 2 are 
announced insolvent (Table 1). Coals are produced from 22 
mines in total 9 of which are open and the remainder are 
underground. For 2001 the total production amounts to 27 364 
thousand tons of coal, after cleaning the figure is 26 586 
thousand tons; the producers are shown in Table 1. Based on 
data by Markov (2001) and data by the authors the total 
production shows trends to reduction compared to previous 
years. The reasons for this tendency are generally known to 
the specialists, as more significant are: reduced electricity 
consumption; reduced purchase power, reduced labour 
productivity, insufficient investment to open new mining units 
and for maintenance of facilities, out-of-date and worn-out 
mining equipment and machinery for extraction and 
processing.

Table 1. Main indices of the coal industry and the coal mines announced in liquidation (based on data by Markov /2001/ and data by 
the authors)
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   A common feature of the active coal mines is the insecure 
financial standing. At present only Mini Maritsa-East EAD show 
relatively stable financial parameters. The financial standing of 
the remainder of the mines, esp. the underground ones is poor 
to very poor. Although the prices are liberalized, the monopoly 
position of the thermal-power plants prevents any optimistic 
forecasts. A typical example of this situation is Mini Cherno 
More EAD, where despite the satisfactory level of restructuring 
and optimization of the personnel, the poor collection of 
receivables from consumers is a major hindrance to enduring 
stabilization of the company. Without any in-depth analysis of 
the main reasons for these conclusions, developed quite in 
detail by Rizov (1998), Dimitrov (2001), Markov (2001) and 
others, we will only point out that the limited individual incomes 
of the population appear to be one of the most essential 
element in overcoming the constant shortage of cash flow in 
the companies. Most of the mines follow a negative trend of 
decapitalization, which on the other hand reduces the interest 
of potential strategic investors to null. These problems are 
reflected in the Energy strategy of the country and it is 
expected these to be remedied by applying the measures as 
listed below.

• With respect to open coal mines
- to mobilize financial resources for rehabilitation and 

modernization of the heavy mine machinery;
- to introduce new equipment and facilities in the coal 

mining operations to improve the labour productivity;
- to protect the environment along with restoration and 

recultivation of the mining areas.

• With respect to the underground coal mines
- to develop a strategy to improve the financial standing of 

the coal mines;
- to develop schemes to improve the effectiveness of the 

mining activity;
- to develop schemes to gradual reduction of due payments 

to null;
- to formulate and justify schemes to improve the collection 

from debtors;
- to optimize all levels of operations in order to achieve 

competitive cost of production, thus allowing broader 
market opportunities;

- to optimize the personnel along with  adequate financial 
funds for social protection and re-qualification of the 
dismissed personnel.

   In line with the above measures it is planned to apply 
conventional instruments to revitalize the sector relating to its 
restructuring and privatization following a model that will 
secure the activity, the investment programs on behalf of the 
buyer, as well as effective post-privatization control to prevent 
from the negative trend to withdraw the resources and 
subsequent compulsory liquidation of the company at lack of 
liquid assets.

   The above stated considerations are based on the projected 
macroeconomic indices for medium- and long-term 
development of Bulgaria. Based on data from the World Bank 
and the Economic Analyses and Forecasts Agency with the 
Ministry of Finance it is envisaged the GDP will grow from 29 
618 bln BGL in 2001 to over 50 bln BGL in 2010 which is by 
3.5-4.5 per cent average per year. This growth is anticipated to 
be reached through secured production of primary energy by 
the end of the period of up to 500-600 PJ. Forty to forty-five per 
cent of the production will be due to fossil fuels. However, we 
need to point out the “negative” estimations of the World Bank 
that outline reduction of the fossil fuels’ share at the expense of 
liquid fuels and eventual growth of nuclear energy. The World 
Bank experts expect the fossil fuel portion of 45 per cent in 
2010 to decrease to 43.7% in 2015 which in volumes appears 
to be a reduction of more than 30 mln tons. The authors of the 
paper are not inclined to accept these forecasts and anticipate 
increase in domestic coal consumption and the production of 
around 27 364 thousand tons in 2001 will gradually rise to 30-
34 mln tons by 2005-2008 and will retain that level for the 
period 2010-2015. This conclusion is supported by the analysis 
of expected growth of power generation on local energy 
resources and briquette production for households. Extensive 
household gasification is not envisaged for this period and the 
pricing and tariff policy of NEK is oriented towards more 
effective utilization of electricity in the industry.

   The above presented model of macroeconomic development 
is assessed as more favourable or “maximum scenario”. Under 
the minimum scenario the growth rate of GDP is projected to 
be 3-3.5 per cent which prevents strongly any prognoses with 
respect to the coal mining industry and it is most probable to 
expect reduction to termination and further liquidation of the 
underground coal mining and concentration of the mining 
operations only in the open mines of the Maritsa basin. In such 
situation the state financing institutions will not be able to 
support the industry at sufficient levels and the government will 
be forced to privatize the coal mines at utterly unfavourable 
conditions. The practice shows that in such privatization only 
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few companies manage to keep the activity, and the sector, 
respectively. 

Measures to optimize the management of the coal mining 
industry

   The national Energy strategy stipulates a series of measures 
in several directions. In the first place it is anticipated to 
introduce appropriate legislation in order to optimize the public 
relations in the energy resources extraction sector as well as in 
the attending areas that render services to the industry. 
Improvement of the secondary legislation to facilitate the 
regulation procedures on behalf of DKER (the State 
Commission on Energy Regulation), the procedures under the 
Public Commissions Act, the Law on Structure of the 
Territories and the subsidiary regulatory documents. Also of 
crucial importance appears to be the declared willingness to 
develop and adopt a pricing and tariff policy that would most 
adequately correspond to the real incomes of the population 
and particularly of the lowest income population. The practice 
to support the lower income households in covering their 
energy costs will continue in a way to secure that funds will be 
distributed to eligible households on the one hand, and to 
achieve regular load of the capacities (i.e. the briquette plant) 
on the other.
   The second trend is development of models to mobilize 
resource support in a liberalized competitive energy market 
environment. The estimations for the rehabilitation and 
modernization of coal mining industry indicate that by 2010 the 
required investment amounts to USD 400-500 million. The 
mobilization of such financial resource is beyond the capacity 
of the national economy. Therefore, it is more expedient to look 
for alternative sources. Up to now interest is shown only to Mini 
Maritsa – Iztok EAD while for the other companies no strategic 
investor is identified. The public is aware of the foreign 
companies’ interest to Maritsa basin, however, the intersection 
of both parties’ interest is still not found. 

   Certain resource to overcome the critical situation is tied to 
the intentions for economically justified privatization. The 
privatization is envisaged to proceed by stages. Initially the 
companies are to be restructured to become more attractive for 
the market followed by privatization. The accumulated 
experience suggests that the direction is correct but financial 
stability is achieved through a package of measures some of 
which are rather restrictive and unacceptable for the people. 
Regardless of some difficulties the orientation is steady and is 
perceived both by the practitioners and the European 
consulting structures as the only viable approach. 

GEOLOGICAL EXPLORATION ACTIVITY IN THE REPUBLIC 
OF BULGARIA

   The geological exploration activity in principle is not projected 
in the Energy strategy but it takes indirect part in formulating 

the general policy in resources provision of Bulgaria and that is 
why the authors discuss it as an element of securing the 
sustainable development of the energy system of the country.

   The state policy in the field of geological exploration and 
production of underground resources is  implemented mainly 
by the Ministry of Environment and Waters in the legal 
framework of several laws the leading documents being the 
Underground Resources Act (URA, state Gazette, No 23 of 
12.03.1999). In 1995-1999, in parallel to the new URA, several 
strategies on the metallic and non-metallic ores, decorative 
rocks were developed, as well as national program for 
development of ore production. But only in 2000 a thorough 
document known to the public as “Strategy for development of 
geological exploration activity and protection of subsurface to 
2010” was elaborated and adopted by the Council of Ministers 
Ordinance No 519 of 03.07.2001. The approved strategy is 
based on common efforts by a team of distinguished experts 
led by Prof. Dr. Christo Dabovski (Sofia, October 1999) 
supplemented with the views and recommendations 
additionally introduced prior to its approval by the Council of 
Ministers. The principles laid down in the documents with 
respect to the leading role of the market rules in the geological 
exploration, production and processing activities in the 
framework of the recent international requirements for 
protection of the environment and the subsurface were 
perceived positively. They were also successfully projected in 
the legislative regulation of the public relations (URA and the 
elaborated draft for amendments thereto) and indicated 
successful initial implementation. We will only point out that by 
8 April 2002 the Ministry of Environment and Waters (MEW) 
registered and issued certificates for 26 discoveries. 
Particularly encouraging is the applied participation of RAMCO 
to assess the petroleum-bearing potential of the East Balkan 
tectonic zone. It is also intended to re-arrange blocks in the 
offshore Black Sea aiming to attract strategic investors. It will 
be correct, however, to mention the negative trends of 
dramatic reduction of prospecting and exploration activities. 
This fact as well as the main reasons behind it are well known 
to the public. The authors expect that following the standstill as 
a result of the gradual imposition of the market principles in the 
sector, it will mark a rise in the GEA substantiated by the 
company interests of the legal entities holding permits for 
prospecting and exploration or concession rights to produce. At 
this stage, however, a greater portion of the financing for GEA 
comes from the state budget with the MEW being the primary 
organization in distributing the funds. For 2002 the state 
budget subsidy for projects in the field of regional geology, 
underground resources and waters amounts to 1 562 569 
BGL. The sum is distributed among the directorates as follows: 
Directorate on Subsurface and Underground Resources – 1 
277 466 BGL and Directorate on Waters – 285 103 BGL. The 
internal distribution of the funds by departments and divisions 
is shown in Table 2.

Table 2. Distribution of the state budget subsidy for 2002 by research programs and projects in the field of geology and underground 
resources (web-site of MEW)
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   According to the strategy for development of the national 
policy in the field of geology, underground resources and 
waters the key financial resources are oriented towards 
implementation of a broad range of tasks of regional character 
mainly. The available funding, however, is rather insufficient 
which resulted in the current status of a number of spheres in 
the underground resources and regional geology sector. This 
will have negative impact on the plans of the country to 
adequately participate in potential cross-border projects (e.g. 
appraisal of the opportunities to utilize the resources of gas-
hydrates in the offshore Black Sea). The attitude to have 
mainly commercial companies involved in prospecting and 
exploration is acceptable since the “transitional” type of 
economies are not in a position to secure large amounts of 
financing. In the opinion of the authors it would be expedient to 
invest even more rigorously in regional studies and more 
specifically in studying the deep structure of certain areas of 
the territory of the country. This type of investment is assessed 
as potentially redeemable because such results are highly 
informative and sought by the companies, therefore, they are a 
marketable product. The areas may cover the economic zone 
of the offshore, parts of south-west Bulgaria, completion of the 
seismic projects for the S Bulgaria section and others. 

   At present no state budget financing is provided for new coal 
prospects. This position is also estimated as a substantiation of 
the term of strategic planning (2005-2010). The authors 
consider as an essential task in the geological exploration for 

fossil fuels the attraction of strategic investors and perfect 
compilation of the privatization contracts along with precise 
negotiation of the exploratory and appraisal operations, 
including effective post-privatization control on the 
commitments taken. 

   The experts in the field of geology quite often discuss the 
issue on the institutional consummation in supporting the GEA 
and the production of underground resources. Without getting 
in too much details we will mention that in our opinion it is more 
weighty to clearly define the competencies and the institutions 
charged with the implementation thereof. According to URA 
(Article 7) MEW is the institution that is to develop and propose 
to the Council of Ministers the state policy and strategy in the 
field of prospecting, exploration and production of underground 
resources and protection of the subsurface. This way MEW 
appears to be a regulatory, coordinating, supervisory and 
information state body and to solve the following two key 
issues:
- development of the legislative documents on the 

procedure and conditions to acquire rights to prospect, 
explore and produce underground resources; this is a 
function of a state regulatory body, independent at 
maximum settled by law;

- management of regional scientific and applied studies to 
acquire more complete notion of the underground 
resources of the country and to compile and maintain a 
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national data base of the composition and the studies of 
field geophysical surveys and well logs.

   At the same time it is expected the Ministry to achieve the 
following political goals in the most favourable for the society 
way:
- To provide the society and the economy of the country 

with sufficient in type and quality information;
- European and global integration in the field of geology, 

expansion and protection of Bulgarian interests 
worldwide;

- To stimulate the private initiative in prospecting, 
exploration and production of underground resources and 
to attract foreign investment in this sector;

- To utilize and protect the subsurface as a non-renewable 
resource.

   The complete realization of these goals will be achieved by 
the implementation of 16 long-term programs. The Ministry of 
Environment and Waters will introduce for the first time in 
Bulgaria, starting from 2003, program- and goal-oriented 
budgeting instead of the mere compilation of the annual budget 

as practiced until now. This will allow the implementation of all 
programs, as concentrated in one body, to be secured with the 
required human and financial resources. Currently the work on 
some parameters of the budget to 2005 is ongoing. Thus the 
National geological survey of Bulgaria (a directorate within 
MEW) will dispose of the necessary resources to carry out its 
intrinsic functions. Of enormous significance to the country is 
that Bulgaria became an associated member to 
EuroGeoSurvey, first among the “new democracies in Europe”.

CONCLUSION

The views of the authors presented here are far from 
exhausting the issues of the coal industry and the geological 
exploration activity. It is envisaged that in the dynamic 
environment of the economic life of the country the market 
principles will be more strongly imposed to stimulate the 
expected growth of production. The growth will be inevitably 
attended by increased demand for energy resources and raw 
materials. And our efforts will be worth if we have even partially 
contributed towards achieving this goal. 
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