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Предговор 

Анализът е създаден по проект “Трансфер на иновативна система 

за професионално обучение по технологии за ветрова енергия” – 

TrainWIND. Проектът е разработен в рамките на Европейската 

програма за учене през целия живот – Леонардо да Винчи.  

Наръчникът цели да се очертаят основните тенденции на 

професионалното образование и обучение в области, свързани с 

технологиите за ветрова електроенергия. Съдържанието на тази книга 

се базира на познанието и опита, натрупан от партньорите по проекта 

и на специално проведено анкетно проучване. 

Всяка една част от книгата е разделена на четири части,  

съответстващи на страните членки на Европейския съюз, участници в 

проекта. Държавите и партньорите, отговорни за разработването на 

отделните части, са дадени в Таблица 1. 

Таблица 1. Държави и партньори, участвали в разработването на 

ръководството 

Държава  Партньор 

България Технически Университет Варна (TUV) 

Асоциация на производители на екологична 
енергия (APEE) 

”Ей би си Уинд фарм” ООД /ABC Wind Farm  

Белгия Syntra West 

Испания CENIFER 

Великобритания Embrace Cooperation 

 

Този доклад съдържа извадки от докладите на всеки от партньорите 

по проекта за техните страни. За допълнителна информация се 

препоръчва да се прочетат пълните доклади, съдържащи повече 

подробности  
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Трансфер на иновации - Train Wind  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целта на създаденото по проекта TrainWIND партньорство е 

участващите институции да работят заедно за изпълнение на 

задачите на Лисабонската стратегия от 2000 г., свързани с 

образованието и обучението, т.е. превръщането на Европейския съюз 

в най-конкурентната и динамична, базирана на познанието, икономика 

в света и въвеждане на системи за образование и обучение - световен 

еталон за качество.   

 Конкретните цели на проекта TrainWIND са :  
 Да съдейства за обучение, “предоставящо основни умения, 

свързани с професионалния живот”. 

 Да създаде програми за обучение в сектора на  

възобновяемата енергия.  

 Да допринесе за осигуряване на обучени и мотивирани 

работници по ветрова енергия .  

 Да допринесе за подобряване на диалога между 

заинтересованите лица в сектора на възобновяемата енергия 

и образователните институции; 

 Да въведе информационните и комуникационни технологии 

(ICT) в професионалното образование и обучение и да 

насърчи тяхното използване;  

 Да насърчи използването на възобновяеми енергийни 

източници. 

Проектът е насочен към: 
 Преквалификация на техници в сектора ветрова енергетика, 

които нямат възможност да посещават традиционен курс. 

 Развитие на компетенциите и уменията на млади хора по 

време на тяхното образование, развивайки уменията им в 

съответствие с потребностите на фирмите Пртньорите по 

проекта поддържат непрекъсната връзка с фирмите от 

сектора. 
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ТИП НА ТРАНСФЕРА 

Проектът осъществява трансфер на резултати от предишен проект 

по същата европейска програма - проект e-WindTech. Трансферира се 

ICT базирана система за дистанционно обучение в сектора на 

възобновяемата енергия. Иновацията по проекта TrainWIND е в 

разширената целева група (не само техници), адаптиране и 

реализиране на системата с достъп на повече държави. Вземайки под 

внимание нуждите на заинтересованите лица с настоящото проучване 

се адаптира и съдържанието на ICT базираните курсове.  

Партньорите, включени в проекта, имат голям опит и създават 

локални мрежи от заинтересовани лица в своите страни в сектора на 

възобновяемата енергия. Трансферираният ICT базиран курс по 

ветрова енергия ще бъде адаптиран и актуализиран съгласно 

идентифицираните потребности на целевите групи по географските 

области на партньорите, разположени в различни части на Европа.  

Проектът e-WindTech предоставя за трансфер: 
 ICT базирани курсове по Технологии на ветрова енергия (5 

обучителни единици, които съдържат: теоретични обяснения; 

визуализиращи снимки; чертежи; видеоклипове по определени 

теми; въпроси) и техническо съдържание (виртуална 

симулация; образи; видео; документи с примери и технически 

инструкции; въпроси за самооценка). 

 Педагогическо ръководство и ръководство за курсистите, които 

показват как да се използват ICT базираните курсове. 

Проектът e-WindTech е избран за трансфер по следните 
причини:  

 ICT базираните курсове и ръководства са ясни и лесно 

използваеми за получаване на знания в областта на ветровата 

енергия като част от сектора на възобновяемите енергии.  

 Материалите представляват мултидисциплинарен инструмент, 

който осигурява аналитично ръководство за планиране на 

проекти и познавателни курсове в областта на източници на 

възобновяема енергия. 

 Трансферираните резултати са добра основа за по-нататъшно 

адаптиране към различни целеви групи в други държави и за 

надграждане с ново съдържание. 
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Резултатите от проекта e-WindTech ще бъдат доразвити 

чрез:  
 Адаптиране на трансферираните ICT базирани курсове към 

новите идентифицирани потребности на целевите групи. 

 ICT базираните курсове ще бъдат преведени на езиците на 

страните партньори с цел разширяване на приложението им. 

 Трансферираните Педагогическо ръководство и Ръководство 

за курсисти ще бъдат преведени на езика на страните на 

партньорите за по-добро качество на професионалното 

образование и обучение (ПОО). 

 Всички трансферирани резултати ще бъдат достъпни на 

електронната платформа, която е част от интернет сайта на 

проекта. 

Проектът допринася за: 
 Развитие на партньорство и синергия между участниците.  

 Създаване на локални мрежи от заинтересованите лица, което 

ще допринесе за обмяна на добри практики и развитие на нови 

бизнес отношения между сектора на технологиите за 

възобновяеми енергии (RET) и работната сила в рамките на 

Европейския съюз. 

 Трансфер на платформа, която ще бъде използвана в 

държавите на партньорите за устойчиво развитие на техните 

ПОО системи в сектора на Технологиите на възобновяеми 

енергии (RET).  

 Реализиране на многоезиков интернет базиран сайт на 

проекта, който ще служи като универсален  портал за 

дистанционно обучение, позволявайки на широк кръг от 

желаещи да получава информация за възможността да се 

присъединят към ПОО, да дискутира проблеми в тази област 

чрез блогове и форуми. 

 Всички дейности по проекта ще насърчават използването на 

възобновяема енергия като алтернативен източник, 

поддържайки инициативите на ЕС в тази насока.  
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I  Информация за страните 

I.1 Факти 

Таблица 2 – Основни данни за държавите участнички в проекта 

 Белгия България Испания Великобритания 

Площ 30 528 km² 110 510 km² 505 990 km2 243 610 km2 

Население 10 431 477 7 364 570 47 190 493 62 262 000 

Брутен вътрешен 
продукт /БВП/ 

€ 412 300m € 42 560m € 1 073 383m € 1 816 345m 

БВП на глава от 
населението 

€ 39 524 € 5 779 € 22 745 € 29 172 

Нарастване на 
БВП 

1,9 % 0,2 % 0,7% 
(2011) 

- 0,2%  (May12) 

Валута Euro (€) Lev Euro (€) Pound (£) 

Процент на 
безработица 

7,2% 
(Feb. 2012) 

12,4% 24.44% 
(April 2012) 

8.2% 
(Mar 2012) 

Курс на обмяна 1€ = 1.245$ 1lev  = 
1,956€ 

1€ = 1.245$ 1£ = 1,24€ 

I.2 Великобритания – Факти /Законодателство 
/Стратегия/Политика  

Пълният капацитет инсталирана мощност на възобновяеми 

енергийни източници за 2010 г. във Великобритания достига 9.2 GW, 

от които 58% е ветрова енергия на суша и офшорна ветрова енергия. 

Това представлява 15% повече инсталираната мощност в сравнение с 

предходната година. 

Таблица 3. Напредъка на Великобритания във възобновяемата енергия 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Възобновяемо електричество на 
Великобритания като процент от общо 
генерираната електроенергия 

4.6 4.9 5.7 6.8 6.9 

Възобновяема енергия като процент от 
общо произведената енергия 

1.6 1.8 2.4 3.0 3.3 
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I.2.1 Закон за климатичните промени (2008) 

Законът за климатичните промени влиза в сила през ноември 2008г. 

Той цели законово да се намалят газовите емисии от оранжериите във 

Великобритания с 34% до 2020 г., и с 80% до 2050 г. (на база от 1990 

г.). Създаден е Комитет по климатичните промени, независим орган за 

консултиране на Правителството по изготвяне на бюджет за 

въглерода и за идентифициране на разходо-ефективните 

спестявания, свързани с въглерода. 

I.2.2 Сертификат за възобновяема енергия и система на изкупни 

цени на електроенргия (ROCs и FITs) 

През 2010 правителството на Великобритания въвежда система на 

изкупни цени на електроенргия (FITs) за стимулиране на малки (по-

малки от 5MW) производства на електроенергия с ниско съдържание 

на въглеродни емисии. По тази схема, енергийните компании се 

задължават да плащат преференциална цена за електричество, 

получено от възобновяеми източници, даже ако се използва на място 

от собственика на схемата. Проекти за мощност от възобновяема 

електроенергия над 5MW може да претендират за ROCs 

(Сертификати за възобновяема енергия) за всеки произведен 1MWh. 

Цените на ROCs варират на енергийния пазар, но обикновено се 

продават на цена близка до продаденото с тях електричество. През 

април 2012 г. цената на ROCs беше £42.87 – това е в допълнение към 

всеки договор за покупка на енергия от доставчик. От енергийните 

доставчици се изисква да получават процент от електричество от 

възобновяеми източници, и ROCs се използват като доказателство за 

това.   

През 2011 година схемата на ROC изплаща повече от £1.1 милиард 

(на стойност до около £26 на година по сметка за електричество на 

домакинство). Очаква се субсидията да спада през идващите години 

(на суша постепенно с 10%, офшорна ветрова енергия с 5% на година 

след 2015 г.). (Telegraph 2012) 

I.2.3 Стратегия за възобновяема енергия (RES) 

RES е разработена като отговор на Eвропейската Директива за 

възобновяема енергия. Това е стратегия, която очертава как 
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Великобритания може да достигне своята цел за 15% от цялата 

енергия от възобновяеми източници до 2020 г. Тази цел е 

еквивалентна на 7-кратно нарастване в консумацията на 

възобновяема енерния във Великобритания от ниво 2008 г. Това 

представлява: 

 Повече от 30% от електричеството на Великобритания да е 

генерирарано от възобновяеми източници, в сравнение с 

около 5.5% през 2008. 

 12% от топлинната енергия във Великобритания да е 

генерирарана от възобновяеми източници. 

 10% от транспортната енергия да е от възобновяеми 

източници. 

I.2.4 Бариери за развитието във ветровия сектор 

Въпреки настоящия темп в инсталирането на ветропаркове, във 

Великобритания има значителна съпротива сред обществото. 

Разрешително за строеж се получава трудно и е предмет на сериозни 

пречки като строги екологични оценки на въздействието, смущения на 

военни и граждански радари, визуално въздействие и много други. 

Централното правителство – поради стратегията на възобновяема 

енергия – има политика на насърчаване на тяхното развитие, но 

местните органи по планиране често им се противопосравят, 

базирайки се на местни проблеми. 

Политиката по планиране във Великобритания сериозно се е 

усложнила от известно време. Един нов законопроект – Национална 

рамка на политиката по планиране,  е предназначен да замени 

повечето ръководства по планиране с един много по-прост документ, 

който е предназначен  да „се приеме в полза на устойчивото 

развитие’. Още не е ясно дали това може да има голям ефект върху 

новите проекти. 

Друга трудност е съществуващата Национална енергийна мрежа: 

най ветровитите области често са най-отдалечените и към настоящия 

момент не са обслужвани от мрежа за високо напрежение. Новите 

схеми често се забавят (или понякога се отменят) поради разходите и 

въздействието върху околната среда при изграждането на стълбове с 

високо напрежение  на километри сред природата. 
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I.3 България – Факти / Законодателство / Стратегия 

/ Политика  

I.3.1 Законодателство 

Общите правни въпроси относно енергетиката са установени в 

българския Закон за енергетика, ДВ № 74/08.09.2006 г. в сила от 

08.09.2006 г., докато правните въпроси относно Възбновяемите 

енергийни източници (ВЕИ) за България са установени в  Закона за 

енергия от възобновяеми източници –  ДВ № 35/03.05.2011 г.  Законът 

е в сила от  03.05.2011 г. Вторият закон предствлява интерес за 

настоящото ръководство.  

 Общата цел на този закон е да установи  основни правила и мерки 

относно производството и консумацията на: 

 Електрическа, термична и хладилна енергия от ВЕИ. 

 Газ от ВЕИ. 

 Биогориво и ВЕИ в транспорта. 

Основните цели на закона, определен за ВЕИ, който може директно 

да се свърже с настоящото ръководство и Проекта TrainWind, 

включват: 

 Насърчаване производството и консумацията на енергия от 

ВЕИ 

 Създаване на среда за устойчива и сравнима енергийна 

политика и икономически растеж чрез иновации и въвеждане 

на нови продукти и технологии.  

 Създаване на среда за устойчиво развитие на регионално и 

местно ниво.  

 Сигурността на енергийната продукция, доставка и техническа 

безопасност.  

 Повишаване жизнения стандарт на населението чрез 

икономически ефективно ползване на енергия от ВЕИ. 

Предоставяне на информация относно: схеми за доставка и 

финансиране, преимущества и практически проблеми относно 

развитието и използването на ВЕИ за всички лица, включени в 

процеса на производство и консумация на електрическа, топлинна и 
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хладилна енергия от ВЕИ, както и производството и консумацията на 

биогорива и енергия от ВЕИ в транспорта.   

I.3.2 Стратегия и политика1 

Основните стратегии и политики относно ВЕИ в България са 

определени в енергийната стратегия на България – “Енергийна 

стратегия на България до 2020 г.”. 

Стратегията е разработена от българското Министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма (MИET), и е одобрена от 

Българското народно събрание на база параграф 4, алинея 2, точка 1 

на Българския закон за енергетиката. 

Тази стратегия е основния документ на националната енергийна 

политика на България. Документът отразява политическоро виждане 

на EC като стратегия в синхронизирането на Европейската енергийна 

рамка и световните тенденции в развитието на енергийните 

технологии.      

Основните приоритети на Българската енергийна стратегия могат 

да бъдат сведени до: 

 Осигуряване на сигурност в енергийното разпределение. 

 Достигане целите, определени от RES. 

 Подобряване енергийната ефективност. 

 Развитие на пазара и политика, насочена към осигуряване на 

сигурност на енергийните нужди. 

 Защита интересите на потребителите. 

Тези приоритети определят виждането за развитие на енергийния 

сектор и по-специално:  

 Поддържане на сигурна, стабилна и надеждна енергийна 

система. 

 Акцент към производство на енергия с ниски емисии – 

генериране на ядрена и възобновяема енергия. 

 Енергийният сектор остава водещ. българската икономика с 

ясно определен фокус към външния пазар. 

                                                             

1 Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
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 Балансиране на количество, качество и цени на електрическа 

енергия, произведена от ВЕИ, ядрени централи, въглища и 

природен газ. 

 Прозрачен и високоефективен контрол на енергийните 

компании.  

I.3.3 Изводи 

Българското законодателство и национална стратегия имат ясен и 

положителен поглед към енергията, генерирарана от ВЕИ, 

включително от вятър. Законите и политиките насърчават 

произодството от ВЕИ като средство за икономическо развитие и 

просперитет. При тези условия целите на Проекта TrainWind се 

свързват и с правното, и със стратегическото енергийно планиране на 

България, тъй като и двата текста, правен и стратегически, показват 

необходимостта от растеж в сектора на възобновяената енергия.  

I.4 Испания - Факти /Законодателство/ Стратегия/ 
Политика 

I.4.1 Настоящ енергиен контекст на възобновяеми енергии в 

Испания 

Сигурност на доставката, внимателно отношение към околната 

среда и икономическа конкурентоспособност са основните приоритети 

на испанската и европейската енергийна политика. В допълнение, 

конкурентоспособността е трябвало да преодолее конкретни 

предизвикателства: консумацията на енергия на единица от брутния 

вътрешен продукт е по-висока от средноевропейската, голяма 

вътрешноенергийна зависимост и големи парникови газови емисии, 

свързани с растежа в секторите на производство на електроенергия и 

транспорта. 

През последните няколко години реакцията към специфичните 

предизвикателства в контекста на испанската енергетика са 

фокусирани към насърчаване либерализацията и прозрачността на 

пазара, развитие на енергийните инфраструтури, както и насърчаване 

на спестяванията и енергийната ефективност в допълнение към 



  
 

 
 

16 

възобновямите енергии. По отношение на последното, ползите за 

страната са големи по отношение на разходите, които имат тенденция 

да намаляват с времето поради усъвършенстване на технологиите. 

Испания остави назад началната фаза на въвеждане на 

възобновяеми енергийни източници и вече е във фазата на 

затвърждаване и развитие. В съответствие съз Закона 2/2011 от 4 

март за Икономическа устойчивост, поддържащите рамки на развитие 

трябва да се базират на стабилност и гъвкавост, включващи 

технологичен напредък, усвояване разходите на енергийната система 

и приоритизиране на иновацията. 

I.4.2 Законодателство на страната/Стратегия/Политика 

Испания има солидна регулаторна рамка относно възобновяемите 

енергии, която се усъвършенства с годините.  

Важни постижения в тази насока са Закона 54/1997 за 

електроенергийния сектор, който регулира сектора за производство на 

електроенергия в Испания и Кралския указ 661/2007, който го 

доразвива. Този закон е транспонирането на Директива 96/92/CE в 

Испански вътрешен код, от Европейския парламент и Съвет от 19 

ноември по общи правила за вътрешния пазар на електричество и е 

регламент, който контролира на базата на свободния енергиен пазар и 

дава възможност на производителите на електроенергия от 

възобновяеми източници да се гарантира достъп до мрежата и ясно 

дефинирани икономически и технически условия между 

производители и дистрибутори. 

Кралският указ 661/2007 е закон, който регулира дейността по 

производство на електрическа енергия при специални цени.  

Дейността по производство на електрическа енергия при специални 

цени включва производството на електрическа енергия в инсталации, 

които са по-големи от 50 MW мощност и които използват 

възобновяеми енергии или отпадъци като първичен енергиен 

източник. Съществуват и други като комбинирано производство, които 

предполагат технология със значително ниво на ефективност и 

енергийни спестявания.  
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Тази дейност има преимуществото на благоприятния икономически 

и правен режим в сравнение с обикновения режим за общоприетите 

технологии. 

През 2010 г., поради необходимостта от бързо справяне с 

корекцията на тарифния дефицит в електроенергийния сектор, 

тарифите, премиите и добавките, определени в Кралския указ, бяха 

преразгледани. 

Накрая, имайки предвид сложната икономическа и финансова 

ситуация в Испания, на 27 януари 2012 г., Закона на Кралския указ 

1/2012 беше одобрен, за да се пристъпи към спиране на процедурите 

за предварително назначаване на компенсации и потискането на 

икономическите стимули за нови инсталации за производство на 

електрическа енергия от комбинирано производство, източници на 

възобновяема енергия и отпадъци, поддържащи компенсаторните 

инциативи, залегнали в правната уредба за инсталациите, които са 

вече в екплоатация. 

I.4.3 Стратегия за възобновяема енергия (RES) 

Като резултат от политиката за възобновяема енергия в рамките на 

Плана за възобновяема енергия 2005-2010 (PER 2005-2010), растежът 

през последните няколко години е забележим. По отношение на 

потреблението на първична енергия, от квота 6.3% през 2004, е 

достигнало до 11.3% през 2010. Процентът, съответстващ на 2010 г. 

се покачва до 13.2% ако приносът на възобновяеми енергии се 

изчисли до пълната брутна консумация на енергия, в съответствие с 

методологията, установена в Директива 2009/28/CE. Следната фигура 

показва структурата на тази консумация. 
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Фигура 1. Крайна брутна консумация на енергия през 2010 г. Източник: IDAE 

По отношение ролята на възобновяемите източници в 

производството на електричество, приносът към крайната брутна 

консумация е скочил от 18.5% през 2004 на 29.2% през 2010 г. Тези 

данни съответстват на една нормализирана година; реалните данни 

показват растеж от 17.9% през 2004 до 33.3% през 2010 г.  

 

 
Фигура 2. 2010  Структура на производството на електричество Източник: IDAE 

Възобновяемите източници в транспорта са направили голяма 

крачка напред на база стимулите за консумация на биогориво в 

сектора. Този път, благоприятните данъчни облекчения и 

задължението да се ползват, са довели до постоянно нарастване на 
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консумацията на биогорива (изчислено в съдържание на енергия) над 

консумацията на газ и дизел (методология, дефинирана през 2005-

2010 PER), която се е увеличила от представените 0.39% през 2004 до 

4.99% през 2010 г. 

I.5 Белгия – Факти /Законодателство /Стратегия / 
Политика 

Законодателството на Белгия в подкрепа на Възобновяема енергия 

(RE/ВЕ) се занимава с правата за достъп до енергийната мрежа и с 

установяване на механизъм за продаване - Зелени сертификати за 

стимулиране на пазарите.  

На лице е спиране на данък, което позволява фотоволтаици (PV) и 

топлинни помпи да бъдат компенсирани срещу данък върху прихода. 

I.5.1 Присъединяване към електрическата мрежа 

Операторът на енергийната мрежа е задължен по закон да подпише 

договор с генератори на RE/ВЕ, да позволи присъединяването им към 

енергийната мрежа и да изкупува тяхното електричество. Свързването 

ще бъде за сметка на RE генератор. На системите за възобновяема 

енергия ще бъде даден приоритет на присъединяване, освен ако няма 

риск за сигурността на енергийната мрежа. Операторът на мрежата не 

е задължен да разширява мрежата, за да улесни свързването, но 

трябва да подаде проект на план за развитие на мрежата със 

съдействието на "Direction genérale de l’Energie“ и the "Bureau fédéral 

du Plan“. 

I.5.2 Преглед на поддържащата система 

Белгия и Великобритания работят по схеми, базирани на 

сертификати за стимулиране производството на възобновяема 

енергия. В Белгия те се наричат Зелени сертификати, а във 

Великобритания те са ROCs (Серификати за възобновяема енергия). 

Системата включва даване на сертификат на производител на 

енергия, който генерира единица електроенергия (обикновено 1 MWh) 

– и след това изисква от доставчиците на енергия да пуснат 
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изискваното количество енергия от възобновяеми източници, 

използвайки тези сертификати като доказателство. 

Доставчик, който не изпълнява тази квота, ще трябва да плати по-

висока цена за един наказателен сертификат (в Белгия) или чрез 

плащане на ‘откупна’ цена (във Великобритания). Тази квота е 

определена на малко над действителното количество възобновяема 

енергия, произведена през тази година, при това стимулираща 

доставчиците на енергия да пуснат възможно повече възобновяеми 

източници, и също да инвестират в нов капацитет на възобновяема 

енергия, за да избягнат плащането на високи цени през следващите 

години. 

Белгийската схема определя минимална сума за сертификати от 

различни видове производство. Например, сертификат за един PV 

(фотоволтаичен) генератор струва минимум  €150, ветропарк на суша 

минимум €50, офшорен ветропарк  216MW  - €107, или €90 за по-

големи ветропаркове. 
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II Ветрови потенциал  

Ветровият потенциал е основен показател за развитие на ветрова 

енергетика. Генерирането на ветрова енергия се определя от 

скоростта и турбулентността на вятъра, височината на турбината и 

плътността на въздуха в областта. Така познаването на потенциала и 

възможностите на местата за инсталиране на перки са от ключово 

значение за генерирането на енергия от вятъра. 

Понастоящем кинетичната енергия на вятъра е един от 

възобновяемите източници, където технологията е достигнала по-

високо ниво на технологично развитие, особено в наземните 

ветропаркове. Ето защо се очаква нарастване на бъдещия й принос 

към вътрешната доставка на енергия – национална и европейска.  

 

Фигура 3. Офшорни и наземни карти на вятъра за Западна Европа (източник: 

Европейски атлас на вятъра. 1989) 

II.1 Ветрови потенциал на Великобритания 

За  Великобритания е изчислено, че има над една трета от целия 

офшорен ветрови ресурс на Европа, което е равно на три пъти 

потребностите на нацията за електричество  при настоящите темпове 

на консумация на електричество. Великобритания е на осмо място в 
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света по производство на енергия от вятър и е вторият най-голям 

източник на възобновяема енергия, с капацитет да захранва 3.3 

милиона домакинства. (Guardian 29 февруари 2012).  

Правителствената Стратегия за възобновяема енергия посочва, че 

амбициозната цел за генериране на 15% от цялата енергия на 

Великобритания от възобновяеми източници към 2020 г. означава че 

35-45% от електричеството ще трябва да идва от зелени източници. 

Основният дял на тези възобновяеми източници ще се пада на 

вятъра, капацитетът е 33GW, необходими са над £60 милиарда 

инвестиции и създаване на 160,000 зелени работни места. 

(www.bwea.com). 

II.2 Ветрови потенциал на България 

Потенциалът на ветрова енергия в България е основно 

концентриран в крайбрежните области и на места с височина над 

морското равнище по-голяма от 1000 m. Бъдещото развитие на 

сектора, когато крайбрежните области се изключат, може да бъде 

насочено към нови технологии, които са подходящи за планински 

вериги или които могат да се внедряват при ниски скорости на вятъра. 

 

Фигура 4. Карта на вятъра на България 

http://www.bwea.com/
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Оценката за България е направена от повече от 119 

метеорологични станции, които регистрират скорост и посока на 

вятъра. Съществува база данни за период от повече от 30 години. На 

базата на тези данни са разработени различни карти за потенциала на 

вятъра. Една такава е показана на Фиг. 4 

Потенциалът на ветрова енергия за България, взет като средна 

стойност за една година на 10m надморска височина, може 

систематично да се радели на три основни области.  

Първата област (Зона A) включва обширни долини, където 

годишната скорост на вятъра като правило не надвишава 2m/s.  

Втората област (Зона B) включва крайбрежни области – главно 

северното Черноморско крайбрежие и области с голяма надморска 

височина около 1000 m. Годишната скорост на вятъра в Зона B е 

между 2m/s и 4m/s. 

Третата област (Зона C) включва планински вериги с височина по-

голяма от 1000 m над морското равнище. Средната годишна скорост 

за Зона С е по-голяма от 4m/s. 

По-точна карта за ветровия потенциал в България е разработена в 

северния регион на страната. Тази карта е създадена и изследвана от 

Технически Университет Варна в рамките на научен проект, 

финансиран от Българския национален фонд Научни изследвания. 

II.3 Ветрови потенциал на Испания 

Анализирайки ексклузивно онези области, които имат средна 

годишна скорост на вятъра по-голяма от 6 m/s при 80 m надморска 

височина, е възможно да се определи територия за използване на 

ветрова енергия. Това в допълнение позволява да бъдат ясно 

оценени най-ветровитите области в Испания: 

 Галиция, която под влияние на Атлантическия фронт е с 

максимум на вятъра в северозападния му връх, който 

намалява с навлизане във вътрешността. 

 Долината на реката Ебро, която обхваща Кастилия и Леон, 

Навара, Арагон и Каталуния, е под влияние на северния вятър, 

който се появява на места с ветрове от североизток. 
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 Изключителния североизточен регион на Каталуния и остров 

Менорка, които са под влияние на силни северни вертове, 

наречени “Tramontane”. 

 Кастилия-Ла Манша, главно в западната част на провинция 

Албасете, където ветровете Ponente се насочват при 

границите на Иберийската и Баетична планински системи. 

 Западните острови на Канарските острови, поради излагането 

им на въздействието на пасатите от североизток. 

 Южна Андалусия, където Пролива на Гибралтар насочва 

северните ветрове. 

 

Фигура 5. Карта на вятъра на Испания  (Източник: IDAE) 

II.4 Ветрови потенциал на Белгия 

Белгия трябва да произвежда 13% от енергията си от възобновяеми 

източници до 2020 г. Съгласно скорошно проучване, проведено от 

EDORA и ODE, възобновяеми източници могат да осигурят 16 до 18% 

от крайната брутна консумация на енергия в Белгия. За 2020 г. е 

определено произведената мощност от ветрова енергия да достигне 
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1,500 MW във Фландрия, 2,000 MW във Валония и 2,825 MW в 

белгийската част на Северно море, като общото производство да 

възлиза на 16,7 TWh на година към 2020 г.   

Ако тези цели бъдат изпълнени, енергията от вятъра ще осигурява 

повече от  50% от белгийската електроенергия от възобновяеми 

енергийни източници, съответстваща на около 15% от планираната 

консумация на електроенергия в Белгия през 2020 г. 

Ветровия план за Фландрия е разработен през 2000 от 

Университета на Брюксел (Vrije Universiteit Brussel) и ODE, 

Организацията за възобновяема енергия на Фландрия. Картата е 

разработена чрез пространствен и метеорологичен анализ на 

Фландрия. 

Ветровият план се състои от две карти: карта с преглед на средните 

скорости на вятъра при различни височини (50 и 75 m) и карта с 

фламандска територия, класифицирана съгласно 4 класа на годност 

за развитието на ветрова енергия. 

 Зони Клас 0 са негодни за развитие на ветрова енергия. Това 

са жилищни райони и природни области, където се счита, че 

въздействието на вятърните турбини е много негативно. 

 Зони Клас 1 са много подходящи за развитие на ветрова 

енергия  и имат най-висок приоритет. Те са индустриални 

области или области с комунално предназначение, където 

вятърните турбини могат да бъдат разположени без 

допълнително въздействие върху околната среда. 

 Зони Клас 2 са подходящи за развитие на ветрова енергия, но 

имат някои ограничения по отношение на визуалното и 

екологично въздействие. Това селскостопански области или 

области за отдих. 

 Зони Клас 3 са също подходящи за вятърни турбини, но само 

ако екологичното и визуално въздействие на вятърната 

турбина е напълно анализирано,  поради уязвимостта и 

важността на пейзажа на важни селскостопански области. 
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Таблица 5. Преглед на пространствения потенциал на km² и % на Фламандска провинция 

 

 

III Актуално състояние на 
производството на ветрова енергия 

Таблица 6 показва текущия и планиран капацитет на ветрова 

енергия в различните страни. Всички страни показват значително 

нарастване на капацитета.  

Таблица 6. Актуален и планиран капацитет за наземна и офшорна ветрова енергия в 4-те 

партньорски страни 

 Пълен 

инсталиран 

капацитет 

Наземен Офшорен 

Планиран 

капацитет  

за 2020 

Наземен Офшорен 

Великобри-

тания 
6,615 MW 4757 MW 1858 MW 30-42 GW 16-20 GW 14-22 GW 

България 502 MW 502 MW n/a 2,420 MW 2,420 MW n/a 

Испания 20,774 MW 1,750 MW 0 35,750 MW 35,000 MW 750 MW 

Белгия 978 MW 883 MW 195 MW 1,500 MW   
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III.1 Производство на ветрова енергия – 
Великобритания 

Съгласно RenewableUK, производството на ветрова енергия е 

показано в Таблица 7.  

Таблица 7. Енергия от вятъра във Великобритания през май 2012 

 Общо Наземно Офшорно 

Общо инсталиран капацитет 
6,615 MW   

Общо в процес на изграждане 
3,825 MW 1,466 MW 2,359 MW 

Съгласувани схеми 
5,854 MW 4,629 MW 1,225 MW 

Проекти в процес на планиране 
12,081 MW 7,057 MW 5,024 MW 

III.1.1 Планиран капацитет (2020/ 2030) 

В доклад на Групата за стратегия на електрическите мрежи (ENSG), 

който е най-актуалния поглед на държавните институции, регулаторът 

Ofgem и водещите промишлени инвеститори прогнозират, че 28.3GW 

мощности от наземна и офшорна ветрова енергия могат да бъдат 

построени до 2020 г. (Jowitt, 2012). 

III.2 Производство на ветрова енергия – България 

Пълната номинална мощност, инсталирана до юни 2011 г. в 

България е  502MW. 

Електрическата енергия, генерирана на база енергия от вятъра, за 

първата половина на 2011 г. е 417GWh.  

Броят на инсталираните ветрогенератори е 349, като средна 

енергия за генератор може да се счита 1.2MW. 
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Фигура 6.  Инсталирана мощност за добив на ветрова енергия за периода 2005-

2011 

III.2.1 Планиран капацитет (2020/ 2030) 

Планираните капацитети за ветрогенератори за страната за 2020 г. 

включват: 

Нови сключени договори – 620MW 

Платени гаранции – 1800MW 

III.3 Производство на ветрова енергия –  Испания 

Испания е четвъртият най-голям производител на електроенергия 

от вятъра. Към 1 януари 2011 г.,  чрез силата на вятъра се акумулира 

мощност от 20,774 MW с производство на електричество над 43,700 

GWh, и принос около 16% към пълното покриване на националните 

нужди от електричество – понякога ветровата енергия превишава с  

50% часовото покритие. 

III.3.1 Планиран капацитет (2020/ 2030) 

С оглед на технико-икономическите детерминанти и очакваното 

въздействие на пакета от предложения в сектора на ветровата 

енергия, в Плана на Възобновяемите енергии, за ветровата енергия, 

която ще бъде акумулирана през 2020 г., е установено следното: 
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 От наземна ветрова енергия: 35,000 MW мощност, разделена 

на: 

o Средна и голяма мощност: 34,700 MW, включително 

преустройство на остарели ветропаркове. 

o Малка мощност: 300 MW  

 От офшорна ветрова енергия: 750 MW  

III.4 Производство на ветрова енергия - Белгия 

В края на 2011 в Белгия са инсталирани 191 вятърни турбини (на 

суша във Фландрия), които генерират 341.7 MW. Това може да 

достави енергия на 195.000 семейства. Във Валония има вече  

541.5MW мощности, свързани към мрежата. Офшорно има два 

частично работещи ветропарка, които генерират 195MW.  

III.4.1 Офшорни ветрови паркове 

Има 7 концесии,  дадени в белгийската част на Северно море като 

определени зони за офшорни ветрови паркове. 

III.4.2 Планиран капацитет (2020/ 2030) 

Офшорният капацитет е ограничен до 7 концесии. 

Досега офшорният капацитет не е достигнал своя потенциал. Целта 

за 2010 г. за Фландрия беше 550 MW, което за 2011 г. все още не е 

достигнато. Даже с очакваните 50MW през 2012 г. тази цел няма да 

бъде постигната. Едно вътрешно проучване на ODE и EDORA показва, 

че 1500MW към 2020 г. би било възможно, но някои мерки трябва да 

бъдат взети, за да се постави това като цел. Една унификация на 

необходимите разрешителни (строителни и екологични) би било 

стъпка в добра посока. 

Има несигурност на пазара спрямо политиката на правителството за 

зелена енергия и възможностите за финансиране. При това 

инвестициите са слаби. 
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IV Статистика на заетостта и тенденции 

във ветровия сектор 

IV.1 Заетост в европейския ветрови енергиен 
сектор 

От Таблица 8 може да се отчете, че в Европа производството на 

вятърни турбини и техните компоненти ангажираха директно 64,000 

наети служители и 43,000 индиректно през 2007 г. Разработването, 

монтажа, пускането в експлоатация и поддръжката на ветропаркове 

(O&M) ангажира непосредствено 29,000 служители и допълнително 

15,000 са наети в други, свързани с ветрова енергия, дейности. 

Създадените работни места зависят от: 

 количеството на инсталираните проекти за ветрова енергия 

(работни места за годишно производство на  MW)  и 

 общото количество активен ветрови капацитет (работни места 

за натрупани MW).  

Последните е вероятно да бъдат онези работни места, които са 

свързани с поддръжката и грижата за ветропарковете.  

Таблицата показва, че 0.4 работни места са създадени за MW 

акумулиран капацитет в експлоатация, поддръжка и други дейности. 

Това предполага, че ще има едно постоянно работно място за техник 

по поддръжка за всеки 3 MW инсталиран капацитет. Нивата на заетост 

в други сектори на промишлеността ще се поддържат  само докато 

продължава монтажа. 

Тези цифри не вземат под внимание по-високата заетост по време 

на монтажа, работата и поддръжката на офшорните вятърни турбини. 

Допълнителният ефект на заетост, включително по-високите разходи 

(и по-висока заетост на инсталиран MW) на офшорния капацитет, се 

изчислява на 2,800 работни места, отчитайки цялата заетост от 

ветрова енергия в EU /Европейския Съюз/ до 154,000 през 2007 г. 
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Таблица 8. Всичко служители на пълен работен ден (FTEs) в индустрията на 

вятърни турбини през 2007 

Заетост /MW (2007)  Работни 
места 

Работни 
места / 

Годишни 
MW 

Работни 
места / 

Натрупани 
MW 

База 

Производство на 
ВТ/Вятърни турбини – 
директно 

64,074 7.5  Годишни 

Производство на ВТ – 
индиректно  

42,716 5.0  Годишни 

Монтаж  10,665 1.2  Годишни 

Експлоатация и 
поддръжка  

18,657  0.33 Натрупани 

Друга директна заетост 
*  

15,204 1.3 0.07 75% годишни / 
25% натрупани 

Пълна заетост  151,316 15.1 0.40  

От 'Вятър в нашите Платна’ – Идващата европейска индустрия на 

офшорна ветрова енергия – Доклад на Европейската асоциация за 

ветрова енергия - 2011 

Офшорна ветрова енергия, създаване на 

висококвалифицирани работни места 

Офшорната индустрия предвижда бързо нарастване на заетостта 

през следващото десетилетие. Изчислено е, че секторът на ветровата 

енергия ще наеме 462,000 души през 2020 г. От тях 169,500, почти 

40% ще работят офшорно. Към 2030 г. се очаква работните места в 

офшорни ветропаркове да наброяват 62% от пълната заетост в 

сектора на ветровата енергия: около 300,000 работни места от общо 

480,000. 

Нещо повече, следвайки значителния успех в офшорната ветрова 

индустрия, Европа като първоизточник може да използва бъдещите 

експортни възможности към други възникващи пазари. Индустрията на 

възобновяеми източници общо има по-висок дял работни места, 

класифицирани като „високо квалифицирани” в сравнение с 

икономиката като цяло. Фирмите трудно запълват тези позиции, 
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отчитайки важността да се фокусира на мерките за обучение и 

образование, за да се предотврати недостига на работна ръка в този 

все още често пренебрегван съществен елемент на захранващата 

верига. 

IV.2 Статистика на заетостта и тенденции във 
ветровия енергиен сектор - Великобритания 

IV.2.1 Прогнози за заетостта във  Великобритания 

Таблица 9 показва прогнози за заетостта във  Великобритания, 

базирани на 3 различни сценария на растежа на тези сектори. 

Офшорната ветрова енергия се очаква да надмине наземната по това 

време, въпреки много по-високите разходи за MW. Разходите за 

машиностроене, монтаж и поддръжка в една морска среда обясняват 

повечето от тези повишени разходи, но тяхното по-слабо визуално 

въздействие и икономии в такъв мащаб означава, че са възможни 

много по-големи проекти.    

Таблица 9. Прогнози за заетостта за ветровата индустрия на Великобритания 

през 2020 г., на база сценариите за промишлен растеж при слаб, среден и 

силен вятър. Източник: (RenewableUK, 2011b) 

 Слаб Среден  Силен 

Офшорен 
вятър 

13 GW 
11,800 директни FTEs 

6,400 индиректни FTEs 

23 GW 
29,700 директни FTEs 

17,500 индиректни FTEs 

31 GW 
42,400 директни FTEs 
25,300 indirect FTEs 

Наземен 
вятър 

10 GW 

6,500 директни FTEs 
3,500 индиректни FTEs 

15 GW 

10,300 директни FTEs 
6,100 индиректни FTEs 

16 GW 

11,900 директни FTEs 
7,100 индиректни FTEs 

Маломащабен 
вятър 

1.0 GW 

5,400 директни FTEs 
3,900 индиректни FTEs 

1.3 GW 

7,800 директни FTEs 
4,600 индиректни FTEs 

2.2 GW 

8,900 директни FTEs 
5,300 индиректни FTEs 

Обществената опозиция към наземната ветрова енергия в 

условията на планиране и изграждане на нови, високоволтови 

енергийни линии в далечни или чувствителни области, се очаква да 

бъде ограничаващ фактор в изграждането на проекти за наземна 

ветрова енергия. В допълнение към това, проектите често се 

ограничават до няколко турбини, поради сложността на сделките при 

терени, собственост на няколко съсобственика. 
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Работа за Зелена Великобритания, публикувана от RenewableUK, 

една защитна търговска организация, е подробно изследване на 

съществуващата заетост, както и прогнози за заетостта във ветровата 

и морската енергийни индустрии.  

Таблица 10. Прогнози за FTEs във ветровата индустрия на Великобритания към 

2021 – съгласно сценария за ‘Среден растеж’. (Източник: RenewableUK, 2011b) 

 Офшорен вятър 
688MW 

Наземен вятър 
3.5GW 

Маломащабен 
вятър 28.7MW 

Изграждане и монтаж 41% 16% 21% 

Работа и поддръжка 17% 21% 9% 

Планиране и развитие 15% 49% 28% 

Дизайн и производство  7% 5% 23% 

‘Помощни дейности / 
Други’ 

20% 10% 18% 

Общо 
100 % 

(3,100 FTEs) 
100% 

(6,000 FTEs) 
100% 

(800 FTEs) 

IV.3 Статистика на заетостта и тенденции във 
ветровия енергиен сектор - България 

Специалното проучване на проекта TrainWind за оценяване 

потребностите за работа и обучение във ветровия сектор показа 

следните резултати (Табл.11).  

Таблица 11.  Проучване на фирмите във ветровия сектор, изследвани от 

българските партньори 

Брой на изследваните компании 5 

Обща инсталирана мощност във ветрогенератори при 
изследваните компании 

469MW 

Обща поддържана мощност във ветрогенератори при 
изследваните компании  

462MW 

Средно включване във ветровия сектор 7,6 години 

Брой на фирмите с международен обхват на работа 5 

Общо наети лица в изследваните фирми. 94 

Общ брой на техниците  58 
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Сравнявайки резюмето на прегледа с данните от Глава 3. ”Актуално 

състояние на производството  на ветрова енергия” (имайки предвид 

точността на данните), може да се каже, че проведеното проучване 

покрива фирмите, които работят с приблизително 93% от цялата 

инсталирана мощност в България. Отчитайки средния опит на 

фирмите в България (7.2 години), може да се твърди, че прегледът 

отразява адекватно развитието на българския ветрови сектор, чието 

начало е 2005 г.    

В тази перспектива е направена една по-детайлна оценка, 

представена в Таблица 12. 

Таблица 12.  Детайлна оценка на заетостта в компаниите за производство на 

ветрова енергия 

Среден брой служители  19 

Среден брой техници 12 

Отношение на техниците спрямо другата 
заетост  

3:2 

Брой служители, необходими на MW 
инсталирана мощност 

1 служител на 5MW инсталирана 
мощност 

Брой техници, необходими на MW 
инсталирана мощност 

1 техник на 8MW инсталирана 
мощност 

IV.4  Прогнози за заетостта във ветровия енергиен 
сектор 

IV.4.1 Обща прогноза за сектора на ветровата електроенергия, 

дадена от анкетираните фирми 

Като цяло всички анкетирани фирми са оптимистично настроени 

относно развитието на сектора за ветрова енергия. Петте фирми, 

които попълниха анкетата, предвиждат растеж на сектора както на 

международно, така и на национално ниво.  

Показани са смесени чувства към настоящото законодателство за 

ветрова енергия, тъй като част от фирмите поддържат настоящия 

закон като полезен,  докато други са недоволни. 
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Дадена е прогноза, че с узряване на сектора големите фирми ще 

вземат надмощие над малките. 

IV.4.2 Прогноза за заетостта в сектора на ветровата 

електроенергия, дадена от анкетираните фирми 

Въпреки, че анкетираните фирми като цяло са настроени 

оптимистично за развитието на сектора на ветровата енергия, 

повечето от тях не дават точна информация за своята политика на 

наемане на персонал.  

Само две от фирмите можаха да потвърдят, че очакват да наемат 

нов персонал през идващата година. Едната от фирмите посочи точен 

брой 10 нови служители за България и 5 нови служители, които ще 

работят в международни проекти, докато втората фирма просто 

потвърди, че се очаква да наеме нови хора. Двете фирми са средни 

по размер в сравнение с другите анкетирани фирми.  

Други две фирми отговориха, че те със сигурност ще разработват 

нов проект, но няма да наемат служители или ще отложат наемането 

във времето. 

Една фирма не е решила и заявява, че нейната политика на 

наемане ще се базира на бъдещото й икономическо развитие.  

IV.4.3 Прогноза за заетостта в сектора на ветровата 

електроенергия, базирана на прегледа и на планирания 

капацитет за 2020/2030   

Възможна е една разширена статистическа прогноза на база 

оценката от прегледа и планираните капацитети. Тази прогноза може 

да бъде дадена за периода 2020/2030 година.  

Прогнозата е направена с изчисляване на продукта на „Брой 

служители, необходими на MW инсталирана мощност” от Таблица 4 и 

„Платени гаранции” или „Нови сключени договори” от доклада.  

Резултатите са представени в Таблица 13. 

 

 



  
 

 
 

36 

Таблица 13. Прогноза за заетост в сектора на ветровата енергия на база 

направения преглед и планирания капацитет за 2020/2030 

Очакван брой служители на база капацитет, планиран по 
ново подписани договори  

124 

Очакван брой служители на база капацитет,  планиран по 
платени гаранции 

77 

Очакван брой техници на база капацитет, планиран по ново 
подписани договори  

360 

Очакван брой техници на база капацитет,  планиран по 
платени гаранции  

225 

IV.4.4 Изводи  

Представеното изследване относно заетостта в сектора на 

ветровата енергия в България показва, че: 

 Значителен брой служители са включени в сектора на 

ветровата енергия, главната част от които са техници. 

 Фирмите, произвеждащи ветровата енергия са настроени 

оптимистично по отношение на развитието на сектора. 

 Въпреки че фирмите за следващата година прогнозират по-

ниска заетост, планираните инсталирани мощности за 

2020/2030г. показват голямо нарастване на мощността и 

пропорционално търсене на служители. 

IV.5 Статистика на заетостта и тенденции във 
ветровия енергиен сектор - Испания  

Настоящата криза, наред с финансовите ограничения, в голяма 

степен е повлияла на заетостта в сектора на възобновяемата енергия 

в сравнение с тази през 2007 г. По тази причина е направено 

споразумение за сътрудничество между Обединения институт за 

работа, околна среда и здравеопазване (ISTAS) и Института за 

енергийно разнообразие и пестене на енергия (IDAE) за провеждане 

на съвместно изследване на база интервюта с 925 фирми в сектора за 

заетост, свързана с увеличаване на източници на възобновяема 

енергия в Испания. 
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В светлината на анализираните данни в доклада от изследването 

може да се каже, че много фирми са се възползвали към момента да 

се консолидират и ясно да се ангажират с растежа на сектора за 

възобновяема енергия. Други, независимо от това, са се поддали на 

въздействието на кризата. Ситуацията се променя значително в 

сравнение тази от преди три години, когато практически 70% от 

фирмите се оказват на гребена на вълната, с оптимален растеж на 

персонала си. По-долу фигурата показва развитието на заетостта във 

фирмите, анализирани чрез изследването през последните 5 години и 

средносрочните очаквания: 

 

Фигура 7. Източник: ISTAS и IDAE 

IV.6 Ветрови енергиен сектор 

Заетостта в производството на възобновяеми енергии е 

съсредоточена главно в производството и монтажа, и в по-малка 

степен, в работа и поддръжка. В още по-малка степен тя следва 

машиностроенето, разработването на продукти, иновациия. 
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Настоящата стагнация в инсталирането на различни технологии при 

ветрова електроенергия и фотоволтаични панели, има бърз ефект 

върху заетостта, свързана с тези производства.   

Обобщавайки цялата информация от този тип броят на работниците 

в тези 925 фирми за производство на възобновяема енергия, които са 

анкетирани е 28 537. Отчитайки, че извадката е направена върху 

40.67% от фирмите в този сектор, и изчислявайки стойностите, 

базирани на теглото и размера на всяка компания, може да бъде 

изчислено, че броя на работниците, посветени на производството на 

възобновяема енергия в Испания може да е около 70 152.   

Съгласно анализа и проучването данните, получени за 

разпределението на заетостта в сектора на ветровата енергия в 

Испания, са следните: 

Таблица 14.  Заетост в сектора на ветровата енергия - Испания       Източник: 

ISTAS и IDAE 

Работни места, регистрирани 
при изследването (на база 925 

фирми) 

Процент в сектора 
на възобновяемите 

енергии 

Пълна заетост 
(изчислена) 

12,468 43.6 30,651 

 

Директни работни места Индиректни 
работни места 

Всичко работни места 

30,651 24,521 55,172 

IV.6.1 Прогнози за заетостта в сектора на ветровата енергия 

Изчисленията за заетостта през 2015 и 2020г., получени от 

изследването, са направени посредством сценарии за тези години, на 

база прогнози на Министерството на промишлеността, туризма и 

търговията. За да се оцени заетостта в сектора на възобновяемите 

енергии през тези години, е направена корелация между заетостта, 

получена чрез количествени методи (преглед на фирмите) през 2010 и 

мощността, инсталирана чрез всяка технология в края на 2009 г.  
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Заетостта, получена в сектора на възобновяемите 

енергии, е класифицирана в две основни категории с 

различни модели на растеж: 

Производство и монтаж: включва заетост в промишлеността, 

свързана с производството на оборудване и заетост преди стартиране 

монтажа на съоръженията за възобновяема енергия - разработване 

на проекта, машиностроене, и т.н. до стартиране на монтажа. 

Заетостта, създадена в този подсектор зависи от пускането на новите 

производства така, че да бъдат стабилни докато продължават да се 

инсталират още възобновяеми енергийни източници или остане 

тенденцията за нарастване на износа през последните няколко 

години.  

Работа и поддръжка: заетост за работата по използване и 

управление на турбините за генериране ветрова енергия. Тези 

работни места са постоянни докато съществува вятърната турбина и 

следователно техния брой ще расте с годините.  

В сектора на ветровата енергия получените данни са: 

Производство + Монтаж (%) Работа + Поддръжка (%) 

94 6 

Източник: ISTAS и IDAE  С данни публикувани от MITYC и IDAE и Университета 

на Бъркли (Калифорния). 

Заетостта съгласно тази класификация се свързва с мощността, 

инсталирана всяка година (производство и монтаж) и акумулираната 

мощност (работа и поддръжка) 

По отношение на прогнозата за заетост, получена от ситуацията в 

началото на 2010 г.: 

Заетост, 
производство и 

монтаж 

Заетост, работа и 
поддръжка 

Инсталирана 
мощност 

(MW) 

Акумулирана 
мощност (MW) 

30,634 2,316 2,598 19,144 

Източник: ISTAS и IDAE  
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По отношение на мерките за непосредствена заетост за 2015 г., в 

сектора на ветровата енергия: 

Инсталирана 
мощност (MW) 

Акумулирана 
мощност 

(MW) 

Заетост, 
производство 

и монтаж 

Заетост, 
работа и 

поддръжка 

Всичко 
работни места 

1,531 27,997 18,048 3,386 21,434 

Източник: ISTAS и IDAE  

Директни работни места: Индиректни работни 
места: 

Всичко работни места  

21,434 17,147 38,581 

Източник: ISTAS и IDAE  

По отношение на мерките за непосредствена заетост за 2020 г., в 

сектора на ветровата енергия: 

Инсталирана 
мощност (MW) 

Акумулирана 
мощност 

(MW) 

Заетост, 
производство 

и монтаж 

Заетост, 
работа и 

поддръжка 

Всичко 
работни места 

2,181 38,000 25,713 4,596 30,309 

Източник: ISTAS и IDEA 
 

Директни работни места: Индиректни работни 
места: 

Всичко работни места  

30,309 24,247 54,556 

Източник: ISTAS и IDAE  

По отношение на оценките за заетост за 2007, 2010, 2015 и 2020 г.: 

2007 2010 2015 2020 

32,906 30,816 21,434 30,309 

Източник: ISTAS и IDAE  

По отношение на показателите за развитие на заетостта от 2007 – 

2020 (база 100 през 2007=100) 
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2007 2010 2015 2020 

100 93,65 69,55 141,41 

Източник: ISTAS и IDAE  

IV.7 Белгия – Статистика и тенденции на заетостта 
в сектора на ветровата енергия 

IV.7.1 Социално-икономически анализ на Фламандското 

правителство 

На базата на доклад на Фламандското правителство за  

източниците на възобновяема енергия, базиран на информация от 

2008г. 216 фирми са активни в сектора на възобновяемата енергия. 

Тези фирми имат 1920 служители на пълен работен ден (FTEs) . 

 
Фигура 8.  Броят на FTEs, работещи в сектора на възобновяема енергия (R E) 

(2008) 

В това изследване е включен преглед на рядко срещаните умения в 

сектора на възобновяемата енергия. Списъкът показва, че и тук 

специалисти с технически профили се намират трудно, както и във 

всички други области на промишлеността. Свободните работни места, 

специализирани за инженери, монтажници и техници най-трудно се 

запълват. 
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Един преглед на статистиката за заетост в сектора на възобновяема 

енергия през последните 10 години показва следните данни. 

През 2004 SERV пресмята оборот в сектора на възобновяемите 

енергийни източници на €280 милиона и заетост от 1227 специалисти 

със средно професионално образование. 

През 2007 г., 3E и Агория пресмята заетостта в сектора на ВЕИ на 

2500 специалисти със средно професионално образование. 

През 2009, меморандум на ODE показва заетост на 2000 души във 

вятърната и слънчева енергия (производители, доставчици и 

монтажници). 

3E през 2009 пресмята заетостта в сектора на ВЕИ на 7500 работни 

места. 

IV.7.2 Преглед на заетостта на Агория (федерация на 

технологичния сектор) 

Агория прави проучване сред своите членове през 2009г. от 

статистиката на заетостта в сектора на възобновяемата енергия: 

Таблица 15. Работни места по възобновяема енергия в Белгия през 2009 г. 

(всички сектори) 
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Агория екстраполира тези резултати на база очаквания растеж  през 

2020 г. към следния преглед на заетостта в сектора на 

възобновяемата енергия през 2020: 

 

Таблица 16. Прогноза за работни места за възобновяема енергия в Белгия 

през 2020 г. (всички сектори) 
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V Профил и умения на служителите 

Има редица технически функции в индустрията на ветровата 

енергия, които изискват по-високо ниво на обучение и умения в 

сравнение с индустрията като цяло, (RenewableUK, 2011). Има 

недостиг особено на инженерни и управленски умения, както и научни, 

технологични, инженерни и математически познания (STEM умения), 

които се търсят много и в другите сектори на индустрията. 

Развитието на сектора на ветрова енергия и свързаните с него 

услуги е дало път на възникващи професионални специалности,  

паралелно с широк обхват от специалности за по-обикновени работни 

места, обслужвани от оператори, техници и професионалисти, от 

металургия, електроника, химия и енергетика, включително 

специалностите, свързани с поддръжка на оборудване в тези области.  

V.1 Производство на вятърни турбини 

Секторът на ветровата енергия представя професионални профили, 

които са подобни на тези за класическите монтажни линии в 

автомобилната промишленост. 

Някои от професионалните профили, които се появяват в сектора на 

производството на вятърни турбини в Професионалните 

квалификации на Националния каталог  са:  

 инженер по производството, специалност електромеханика.  

 инженер по производството, специалност механика.  

 авиационен инженер, специалност  аеродинамиката и дизайн.  

 инженер, специалност електромеханика.  

 инженер, специалност механика.   

V.2  Въвеждане в експлоатация и управление на 
вятърни централи  

Това е сектор, чиито професионални профили възникват и се 

променят, в съответствие с развитието на сектора. Профилите са 

определени като част от Националния каталог на Професионалните 
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квалификации, но самите фирми ги ревизират всеки път при промяна 

на работната организация. Понастоящем се открояват пет основни 

профила:  

1) Инженер по изследване и разработка (R & D) на 

възобновяеми източници 

Цел на позицията  

Разработва  и проектира инсталации за използване на 

възобновяеми енергии, развитие и монтаж на инсталации и 

устройства, в съответствие със знанието за дефинирания източник на 

възобновяема енергия и целите на енергийна ефективност и 

ефикасност в съответствие с наличната технология и предложени 

икономически и финансови критерии.  

Участие в екипи, които използват наличните технологии в 

съответствие с потребностите, установени при разработването на 

конкретната технология за експлоатация на възобновяема енергия. 

Координация на различни професионалисти в изследователските 

лаборатории, доставка на компоненти и елементи, необходими за 

конструиране и монтаж на прототипи, експлоатация на възобновяеми 

енергии в съответствие с икономическите условия и периоди, 

предвидени в изследователския проект.  

Функции  

 Откриване на възможности за изследователски проекти за 

произвеждане на ветрова енергия.  

 Предлагане на нови концепции за експлоатация на ветрова 

енергия.  

 Координиране на екипи от външни и собствени експерти.  

 Консултиране на инвеститори в изследването на ветрова 

енергия.  
Обучение и опит  

 Инженер в производството, специалност електротехника и 

енергетика.  

 Специфичен софтуер за дизайн и изчисляване на 

инсталациите за генериране на електричество. 
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 Необходим опит: работа в офиса по R&D /изследване и 

разработване/ и изследователски проекти за генериране на 

енергия.  

 Езици: Английски - владеене за разговор, работа и техническо 

писане.  

2) Проектен инженер по възобновяема енергия  
Цел на позицията  

Разработва  и проектира инсталации за използване на 

възобновяеми енергии, развитие и монтаж на инсталации, в 

съответствие с критериите за мощност и целите за енергийна 

ефективност и ефикасност в съответствие с наличната технология и 

предложени икономически и финансови критерии. 

Преглед на проекта за монтаж. Координация на различни 

професионалисти, доставка на компоненти и елементи, необходими за 

конструиране и монтаж на ветропарк, или други инсталации за 

използване на възобновяеми енергии, в съответствие с предвидените 

периоди за завършване на проекта за монтаж на ветропарк. 

Дейностите в тази позиция са: управление на проекта, производство 

на конструкции, монтаж и закрепване на турбини (вятърни турбини) и 

друг вид машини или механизми за използване на възобновяеми 

енергии.  

Функции  

 Дискусия и избор на технологични опции и разходи.  

 Представяне на проекти с технико-икономическа 

жизнеспособност.  

 Изготвяне на проект за монтаж, определяне на етапи, критерии 

за безопасност, доставка и разходи.  

 Създаване на знания и ползване на възможностите за 

иновация.  

 Обучение на проектните инженери.  
Обучение и опит  

 Инженер по производството - електротехническа специалност, 

граждански, канални и пристанищни съоръжения, 

специализиран в електротехника и енергетика. 
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 Геотермална енергия, познаване на термичния анализ и 

пробиване на повърхности.  

 Специфичен софтуер за проектиране и изчисляване на 

инсталации за генериране на електрическа енергия.  

 Необходим опит: инженерно-техническа работа в офис по 

проекти за енергийна установка.  

 Езици: Английски, с ясно владеене при разговор, работа и 

техническо писане. 
  

3) Монтажници на ветропаркове 

Цел на позицията  

Монтиране на различните елементи на ветропарковете и свързване 

към мрежата, съгласно инструкциите, дефинирани в проектите и 

ръководствата за монтаж и изискванията на отговорника по монтажа.  

Функции  

 Монтиране на вятърни турбини.  

 Свързване на вятърни турбини към мрежата.  

 Осигуряване на съответствие с плана за безопасност.  

 Подобряване процесите на монтажа.  
Обучение и опит  

 Висше професионално обучение по специалност 

електромеханика.  

 Познания за използване на софтуер за управление и контрол 

на производството на електрическа енергия.  

 Необходим опит: електромонтажна работа на големи 

височини, в енергетиката.  

 Езици: Английски, четене на технически текст и общо 

разбиране на специализирани ситуации.  

4) Отговорник за ветропаркове  
Цел на позицията  

Постигане на целите за ефективност и ефикасност в доставката на 

енергия  на един ветропарк, отбелязан в плановете за реализиране на 

парка.  
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Функции  

 Експлоатация на капацитета на парка.  

 Оптимизиране на доставката на енергия, генерирана към 

мрежата.  

 Подобряване ефективността.  

 Осигуряване на съответствие с правилата за здравеопазване 

и безопасност.  

 Непрекъснати подобрения.  
Обучение и опит  

 Технически инженер, специалност по електромеханика.  

 Специфичен софтуер за управление и контрол на 

производството на електричество.  

 Управление и поддръжка на инсталации за генериране на 

електричество.  

 Езици: Английски на ниво четене на технически текст и общо 

разбиране на социални комуникации.  

5) Работа и поддръжка на ветропаркове  
Цел на позицията  

Отговаря за ефективната работа на монтираните елементи и 

оптималното поддържане на системата. Следва инструкциите на 

отговорника за ветропарка и го информира за инциденти.  

Поддържане ефективността и ефикасността в работните условия на 

ветропарковете в сферата на действие на назначените планове и в 

съответствие с тяхното ръководство.  

Функции  

 Изпълнява насоките в плановете на управлението.  

 Осигурява непрекъсната работа на инсталациите (собствена и 

съвместна с енергийната мрежа).  

 Извършва, чрез получени инструкции, малки ремонти.  

 Предлага и преглежда индикатори и непрекъснати подобрения 

на системата.  
Обучение и опит  



  
 

 
 

49 

 Висше професионално образование по специалност 

електромеханика.  

 Софтуер на ниво потребител за контрол на електромеханични 

инсталации.  

 Необходим опит: монтаж и ремонт на механизми за 

генериране на електричество. Малки ремонти на кръгови 

трансмисии и ротори. Използване на електронни контролни 

механизми.   

 Езици: Английски, четене на технически текст и общо 

разбиране на социални ситуации.  

Таблица 17  Отчетени допълнителни необходими знания при обучението на 

служители в България.    (Източник – Проведена анкета чрез TrainWind 

България 2012) 

Отчетени допълнителни 
необходими знания при обучението 

на служители 

Допълнително обучение, изисквано 
от фирмите 

Работа на височина и спасяване от 
височина 

1. Основно обучение по безопасност 

2. Работа на височина 

3. Спасяване от ветрогенератор 
(гондола, хъб, стълба) 

Електрически устройства и 
оборудване 

Електрически компоненти (генератори, 
мотори, релета, предпазители, и т.н.). 

Механични части Механични части и как работят те 
(главни механични компоненти) 

Хидравлични системи Главни хидравлични компоненти 

В Белгия SERV е отговорен във Фландрия за установяване на 

профил за компетентност за всички професии. До сега това не е било 

правено за техници за ветрова енергия. Има отделни профили за 

електрически работи, механици и промишлени техници. 

Разговори с операторите на наземни вятърни турбини показаха 

различен профил за различните фирми. Някои оператори на 

ветропаркове предпочитат технически профили на база 

електротехници и механици, други – технически профил само по 

електротехника или механика, а други искат само машинни инженери 

(магистри). Така че има голямо разнообразие в избора. 
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Досега техните хора са били обучавани в процеса на работа. Те 

получават кратко обучение от производителя и след това се развиват 

на работното место. 

Посредническата фирма за набиране на служители за VESTAS 

избираше само електромеханици техници, но по-важното е, че 

изборът се базираше на фини умения и се предпочитаха по-опитни 

техници. 
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VI Обучение в областта на възобновяемите 

енергийни източници (Вятър) 

VI.1 Образователна структура на Великобритания 

Великобритания се дели на 4 държави, в които някои области, като 

обучение, се администрират отделно. 
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VI.2 Образователна структура на България 

 

Фигура 10. Образователна структура на България 
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VI.3 Образователна структура на Испания 
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Фигура 11. Образователна структура на Испания 
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VI.4 Образователна структура на Белгия                 

 

Фигура  12. Образователна структура на Белгия 
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VI.5 Европейско законодателство 
/Стратегия/Политика/Европейска 
квалификационна рамка (EQF) 

EQF е обща европейска еталонна рамка, която свързва 

квалификационните системи заедно, действайки като инструмент за 

превод, за да направи квалификациите по-лесни за четене и 

разбиране в различните държави и системи в Европа. Тя има две 

основни цели: да улесни мобилността на гражданите между страните 

и да помогне за тяхното учене през целия живот. 

Препоръката (незадължителна) официално влезе в сила през април 

2008 г. Тя установи 2010 г. като препоръчителна целева дата за 

държавите да присъединят своите национални квалификационни 

системи към EQF, и 2012 г. за държавите да гарантират, че 

персоналните сертификати за квалификация съответстват на 

необходимото ниво на EQF. 

EQF свързва националните квалификационни системи и рамки на 

различните държави заедно около един общ европейски еталон – 

осем еталонни нива. Нивата обхващат пълната скала на 

квалификациите, от основни (Ниво 1, например сертификати за 

завършено училище) до нива за напреднали (Ниво 8, например 

Докторати) (вижте картата на фигура 13). 

 

Фигура 13. Карта, показваща Квалификационната кредитна рамка 

Осемте еталонни нива са описани по отношение на резултатите от 

ученето. EQF отчита, че европейските образователни и обучителни 
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системи са толкова различни, че една смяна на резултатите от 

ученето е необходима, за да стане възможно сравнението и 

кооперирането между страните. В EQF резултатът от ученето се 

дефинира като описание на това, което ученикът знае, разбира и може 

да направи при завършване на учебния процес. Следователно EQF 

набляга на резултатите от ученето, вместо да фокусира например на 

продължителността от обучението. Резултатите от ученето са 

определени в три категории – като знание, умения и компетентност. 

Това показва, че квалификациите – независими комбинации – 

обхващат широк спектър на резултати от обучение, включително 

теоретични знания, практически и технически умения и социални 

компетенции, при което умението за работа с хора ще бъде от 

решаващо значение. 

Повечето европейски държави са решили да разработят 

Национални квалификационни рамки, отразяващи и отговарящи на 

EQF. 

VI.6 Как се възприема EQF във Великобритания? 

Квалификационната и кредитна рамка (QCF) е национална система 

за трансфер на кредити на квалификационното образование в Англия, 

образованието в Северна Ирландия и Уелс. QFC се позовава на 

Европейската квалификационна рамка (EQF). 

Шотландия има своя собствена система – Шотландска кредитна и 

квалификационна рамка (SCQF). 

VI.7 Как се възприема EQF в България? 

Пускането на EQF и разработването на Национална 

квалификационна рамка се счита важна стъпка на Българската 

система за образование и обучение към повишаване прозрачността на 

квалификациите и взаимното доверие в европейски контекст. 

Първите комуникации между заинтересованите лица за развитие на 

Националната квалификационна рамка (НКР) започнаха през 2007 г., с 

работни срещи и комуникации, организирани от НАПОО и МОМН.  
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През 2008 г. се установи специализирана работна група  под 

надзора на МОМН и едно национално звено за координация. 

Работната група работи активно по съвместяване на нивата на 

националните квалификационни системи (ПОО и ВЕ (Висше 

образование) към нивата на EQF, базирани също на конкретни 

примери, но официален документ не е публикуван все още. 

Свързването между НКР и EQF се планира да се реализира на 

базата на съществуващата национална: 

 квалификационна рамка (квалификационни степени от 1 до 4 в 

ПОО и степените Бакалавър – Магистър – Доктор във висшето 

образование) 

 на този етап, след процеса на комуникация с всички 

заинтересовани страни 

 една представителна работна група работи по разработването 

на таблица за съгласуване на националните квалификационни 

степени към EQF 

 Все още има известни трудности на етапите на свързване на 

общото образование към EQF. 

Какво предстои? 
 Разработване на Национална Квалификационна Рамка и 

сравняването й с EQF. 

 Разработване на система за признаване умения и 

компетенции, достигнати при предишно обучение или 

неформално и неофициално учене. 

 Подобряване взаимодействието на институциите и 

организациите, отговорни за професионалното образование и 

обучение на национално, регионално и местно ниво. 

VI.8 Как се възприема EQF в Белгия? 

Европейска Квалификационна Рамка (EQF) и Фламандска 

Квалификационна Рамка 

Конституционалното преразглеждане dd. 15 юли 1988 прехвърли 

отговорностите по образование и обучение към Общностите 

(Фламандско-, Френско- и Немско- говоряща общност). 
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Наред с техните отговорности по образование и обучение, трите 

белгийски общности могат всяка автономно да реши дали да 

разработва квалификационна рамка или не. Понастоящем 

Фламандската общност е единствената, която е одобрила 

квалификационната рамка. Другите две общности са в процес на 

разработване на рамка и следват развитието на Фламандската 

общност. 

За да се развие и изпълни политиката  на образование и обучение 

във Фландрия, двете основни включени сфери са: “Образование и 

обучение” и “Работа и социална икономика”. Докато Образование и 

обучение обхваща целия спектър от видове образование и обучение 

(включително общо образование, професионално образование, и т.н.), 

“Работа и социална икономика” се фокусира главно на професионално 

обучение за възрастни. 

KHBO, Фламандски колеж стартира тази академична година 2011 - 

2012 с Магистър по промишлените  науки – Възобновяема енергия. 

Това е само начална фаза, веднага щом курсът бъде акредитиран от 

правителството, се възнамерява курсът за магистър да се разшири до 

две академични години, като се започне  през  2014 - 2015.  
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Изводи 

Този анализ обобщава резултатите от докладите на партньорите по 

проекта за нуждите от професионално образование по ветрова 

енергия в техните страни. Представена е реалната ситуация и са 

описани уменията, които са необходими за специалист в тази сфера. 

Направеният подробен анализ на ветровата енергетика във всяка от 

страните-партньори подкрепя целите на проекта. Той доказва, че една 

допълнителна електронна платформа за обучение би спомогнала на 

бъдещите потребности от квалифицирана работна сила.  

Използването на ветровата енергия е важна индустрия за Европа и 

всички партньорски страни по проекта развиват тази индустрия. Има 

търсене на квалифицирани работници и е необходимо допълнително 

обучение, което да посрещне съществуващата необходимост.  

Всеки партньор се свърза с фирми и заинтересовани лица, 

включени във ветровия сектор. Обратната връзка като цяло е 

положителна спрямо развиващото се образование в този сектор и е 

постигнато съгласие, че електронната платформа ще бъде полезна за 

тази цел. Испания има най-големия и зрял пазар на ветрова енергия. 

Офшорната ветрова енергия на Великобритания също нараства 

бързо.  

Опитът на Испания е показал, че сложната икономическа ситуация 

на страната, наред с текущата несигурност на регулаторно ниво след 

потискане на икономическите стимули за нови инсталации за 

производство на електроенергия от възобновяеми енергийни 

източници, е провокирала спиране в инсталирането на нови 

ветропаркове. Производителите на вятърни турбини уведомяват, че 

работното натоварване в промишлеността е добро при 

съществуващия производствен капацитет, поради което има голям 

риск от загуба на заетост в краткосрочен и средносрочен план само 

ако кризата продължи. 

От друга страна, монтираните повече от 20,000 MW в Испания 

изискват съответно управление и поддръжка. Също така, възрастта на 

някои ветропаркове и факта, че те са вече амортизирани, може да 

даде път на обновяване на парковете, замествайки старите машини с  
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други, по-модерни и с по-голяма мощност. Ето защо, работни места, 

свързани с управление; работа и поддръжка на ветропаркове, са по-

стабилни в този момент на несигурност. 

Сред професионалните профили в областта на работа и поддръжка, 

профила на Техник на ветропаркове е най-често срещания. За тези 

работни места се изискват основни познания по хидравлика, 

електротехника, механика, електроника и английски на средно ниво, 

както и готовност за пътуване. Позицията обикновено се заема от 

професионално обучени техници или инженери. 

Въпреки, че в Испания е възможно да се завърши специализирано 

обучение за получаване на сертификат за „Работа в управлението на 

монтажа и поддръжката на ветропаркове” или Техник със степен по 

възобновяеми енергии, не всички професионалисти, които заемат 

позицията Техник на ветропарк, са получили специализирано 

обучение. Най-общия дефицит на обучение е свързан с познанието по 

електротехника и електроника и всичко свързано с предотвратяване 

на опасностите от трудови злополуки във ветропарковете. Други 

съществени аспекти, като идентифициране и решаване на аварийни 

ситуации, се учат в самата фирма с работа по двойки, в които единият  

е техник с опит. 

Трансферираната електронна платформа ще помогне за 

повишаване на знанията, необходими за поддържане и работа във 

ветропарковете в Европа. Платформата ще бъде на английски език и 

ще бъде много полезно пособие за електронно дистанционно 

обучение.   


