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СENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ENVIRONMENTAL CENTRE
Коментари по предложения за обществено обсъждане документ
„Проект на споразумение за партньорство на Република България за 20212027 г.”
1. Още в началото на проекта, в таблицата „Partnership Agreement” е
необходимо да се попълнят колоните „название” (title), „първа година” (first
year), „последна гододина” (last year). Това ще повиши качеството на
документа.
2. Представянето на Проекта в смесен английско-български текст, може
да предизвика трудности за общественото обсъждане, тъй като не всички
български граждани владеят свободно английски език. Допълнителен
проблем е използването на голямо количество съкращения, както на
английски – CCI, ERDF, CF, ESF, EVFAF, DESI и др., така и на български –
ЕФРР, КФ, ЕФМДРА. Не е предложен/включен Списък на съкращенията,
дори като приложение.
Някои части от текста на Споразумението, освен от професионално
свързани с материята експерти, трудно биха били разбрани от външни
експерти, владеещи английски език и познаващи съкращенията. Например,
фразата – „принос към национални приоритети 4, 5 и 6 на ос на развитие 2 и
национален приоритет 9 на ос на развитие 3 на България 2030”. За да не бъде
формално, а реално общественото обсъждане, текстът би трябвало да бъде
преведен на разбираем за българските граждани език.
3. В таблица 1 (Table 1. Selection of policy objective with justification) в
графа «Justification for selection of a policy objective) множеството проблеми,
съществуващи в България по темите на Споразумението са представени
много самокритично, в силно негативен план. Обективно възниква въпросът
– „Защо досега, тринадесет години след приемането ни в ЕС те все оше са в
това (описаното в текста) състояние?”.
Например: ЦП 2 („Зелена Европа“) на стр. 4 е указано:
- силна амортизираност на водопроводната мрежа;
- ниска степен на съответствие с изискванията на директивата за
пречистване на градските отпадъчни води.
Да вземем ВиК сектора. Там проблемите са действително много

сериозни и ще стават още по-сериозни в условията на настъпващите
климатични промени. Достатъчно е да припомним Перник и изказването на
министър Е. Димитров в Парламента на 27.11.т.г. И въпросът е: „След
реализирането на значителни по обем и средства мероприятия по ВиК в
програмните периоди 2007 – 2013 и 2014 – 2020, още колко пъти ще се
позоваваме на трагично състояние в тази сфера и ще искаме отново и отново
средства от ЕС?”
Четейки проекта за Споразумение, по написаното от ЦП 1 до ЦП 5
включетелно, могат да се зададът десетки въпроса от този тип. Не бива да се
забравя обаче, че те могат да предизвикат социално, а от там и политическо
напрежение.
4. В раздел „Цел на политиката 2: По-зелена, нисковъглеродна Европа
чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини
инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на
климата и превенция и управление на риска” (стр. 21-26), който навярно
трябва да покаже, как ще бъде реализирана «Зелената сделка» в България, не
откриваме конкретни предложения по основни нейни компоненти. Не е
посочено: какво ще бъде направено за увеличаване на производството и
използването на енергия от възобновяеми източници; за развитието на
децентрализирани енергийни системи и тяхната интеграция, за прилагане на
водородната и метановата стратегии; как ще бъде решен проблемът с
доставката на достатъчна по количество, качествена питейна вода за
населението; въпросът с генерирането на огромно количество промишлени
отпадъци и т.н.
5. В посочените в Проекта резултати, като правило, няма информация
за това, какво точно ще бъде постигнато в резултат на прилагането на
Споразумението. Например в раздела „Цел на политиката 2: По-зелена,
нисковъглеродна Европа…...“ (стр. 25) се казва следното: Очаква се
интервенциите да допринесат за постигане на следните резултати:
 увеличаване дела на предприятията с въведени нисковъглеродни, енерго
и ресурсно ефективни технологии;
 принос към целите за енергийни спестявания към 2030 г. 761.06 ktoe и
междинна цел за 2027 г. 532.74 ktoe (съгласно ИНПЕК);
 принос за увеличаване към 2035 г. на дела на подготовката за повторна
употреба и рециклирането на битови отпадъци най-малко до 60%
(приложимо за България въз основа на чл. 11, параграф 5, буква в) от
Директива (ЕС) 2018/851);

В тях няма нищо конкретно, например, „Какъв дял от предприятията
ще преминат към нови технологии и дали това ще е достатъчно, за
изпълнение изискванията на Зелената сделка?”
От клаузата за икономия на енергия е невъзможно да се разбере каква
ще бъде тя спрямо общото потребление на енергия и дали това ще бъде
достатъчно, за да се изпълнят заявените от ЕС цели за рязко намаляване на
емисиите на парникови газове.
Що се отнася до управлението на битовите отпадъци, целта е да се
постигне 60% процент на повторно използване до 2035 г. Но обсъжданото
споразумение се отнася за годините 2021-2027. Тогава, „Какво ще бъде това
число през 2027 г.?”
Да не говорим за заключителната част на раздела „Резултати”,
отнасяща се за рибното стопанство. Те представляват общи лозунги не
съдържащи нищо конкретно, а именно:
- икономически устойчиво рибарство базирано на синя икономика;
- устойчива експлоатация на рибните ресурси;
- устойчиви и икономически жизнеспособни дейности, свързани с
аквакултурите, преработката и предлагането на пазара.
6. Няма информация за това какви конкретни суми(обем средства) ще
бъдат използвани за постигане на декларираните „резултати“.
Споразумението (таблица 4 на страница 44 и таблица 6 bis на страници
45-47) съдържа само обща информация за разпределението на средствата по
фондове и програми и дела на „националните фондове“.
Липсва, обаче, информация къде точно ще бъдат насочени, как ще
корелират те със средствата, отпуснати за аналогичните направления по
„Плана за възстановяване .....”. По този начин е невъзможно да се разбере в
крайна сметка, какво точно ще бъде получено с предложената ни версия на
документа – „Спразумение ......”.
Считаме, че защитаването на исканите повече от 11 милиарда евро
средства от ЕС, толкова необходими на България за програмния период 20212027 г., заслужава много по-внимателно, задълбочено и конкретизирано
планиране и широко обществено обсъждане.
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