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Каква е Вашата лична мотивация за участие?
Личната ми мотивация се обосновава от факта, че
България е кауза. Приоритетите за нейното развитие
определят и условията за израстване и развитие на децата
ми. Считам, че имам знания и опит, които биха били от
полза при определянето на дългосрочните стратегии за
развитие на държавната политика в тази област. Нещо
повече- младите и образовани българи са основният
ресурс както от икономическа, така и от политическа
гледна точка, просто защото бъдещето им принадлежи.
Моля, изразете позицията си по темата.
Енергийният съюз включва пакет от мерки, който ще
допринесе за енергийната сигурност на държавитечленки, подобрявайки прозрачността в енергийния сектор
и

солидарността

помежду

им.

Акцентът

е

върху

намаляването на търсенето на енергия и увеличаването
на собственото производство на територията на ЕС.
Югоизточна Европа има огромно значение за енергийно
развитие на съюза, тъй като се явява и негова външна
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граница.

За

България

в

частност

съществуват

преимущества на електроенергийния пазар, доколкото са
налице предпоставките за износ на енергия към единния
европейски пазар. България следва да се присъедини към
общата европейска борсова зона заедно с Гърция към
Италия, Франция и останалата част от западна Европа.
Това изисква работа в тясно и ефективно сътрудничество в
региона. Като общоевропейска мярка за подобряване
енергийната ефективност трябва да се акцентира върху
изграждането умни мрежи с оглед възможността за
планиране и управление на енергийните потоци. Това ще
снижи консумацията, а също така ще направи процеса попредвидим и ще минимизира разходите за балансиране
на системата. Свързаността обезпечава енергийната
сигурност както от гледна точка на доставка и достъп до
ресурси, така и от перспективата за конкурентни пазарни
цени. Либерализацията е процес на ререгулация в посока
отваряне на енергийния пазар при работа в условията на
конкурентни пазарни принципи. При този процес, който
протича на етапи, е важно наличието на политика по
защита на уязвимите потребители в следствие очакваното
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увеличение на цената на енергията. Пазарните принципи
гарантират конкуренцията, като това създава по-изгодни
условия за потребители и консуматори. Допринася за
намаляването зависимостта от един единствен енергиен
доставчик.
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