На вниманието на:
Отговорните институции за изготвяне на
Споразумение за партньорство
на Република България за 2021-2027 г.
Изх. № 129 / 30.11.2020 г.

Относно: Становище по проекта на Споразумение за партньорство на Република България за
2021-2027 г.

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящето бихме искали да благодарим за възможността да дадем своето становище по
обявения на 16 октомври 2020 г. проект на Споразумение за партньорство на Република
България за 2021-2027 г. (наричано по-нататък СП). Становището е изготвено от Институт за
икономическа политика в партньорство с експерти от Институт за зелена политика като част от
съвемстната ни работа по международен проект „Towards a climate neutral EU: funding and
incentives for a transformative European Green Deal and Recovery Plan“, който се реализира в
сътрудничество с European Environmental Bureau (Брюксел) и Clean Air Action Group (Будапеща) и
с подкрепата на Министерството на околната среда, опазването на природата и ядрената
сигурност на Федерална република Германия.
Целта на становището е да установи в каква степен проектът на СП отразява климатичните
политики на Европейския съюз (ЕС) и на България, и да направи препоръки за тяхното по-добро
включване в процеса на подготовка и изпълнение на оперативните програми през следващия
финансов период.

Общи коментари

Общият коментар по СП е, че документът дава една добра основа за прилагане на
климатичните политики на ЕС в секторите, които ще получат европейски средства през
следващия финансов период. Мерки, свързани пряко или непряко с тези политики са включени
в Цел 2: По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив
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енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към
изменението на климата и превенция и управление на риска, като е посочено, че принос ще
имат и мерки, включени в Цел 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на
мобилността и регионалната свързаност на ИКТ и Цел 4: По-социална Европа чрез
изпълнение на европейския стълб на социалните права.
СП следва структурата, зададена от ЕК и включва две основни части:
1. Селекция на политиките и обосновка на избора
2. Избор на политиките, координация и допълняемост
Нашите коментари ще следват структурата на СП, като ще се опитаме да потърсим не само
преките но и възможните косвени връзки с климатичните политики и цели. Накрая ще
завършим с препоръки към климатичните политики в документа, както и някои други свързани
с опазването на околната среда и социалната сфера препоръки.
Не е изненадващо, че най-много мерки и интервенции, свързани с климатичните политики и
цели, са включени в Цел 2. Техният принос за постигане на климатичните цели обаче не е
докрай специфициран, а практиката показва, че често зад обявените добри намерения се крие
най-обикновено изграждане на инфраструктура. В Цел 3 климатичните политики са почти
напълно игнорирани, макар да личи, че ще се наложи да бъдат следвани. Най-лошият сигнал
тук е запазване досегашната структура на интервенциите в сектор „Транспорт“. Предложили сме
съответните значителни промени, за да може да се работи за по-добра свързаност и мобилност,
но при по-ниски емисии на парникови газове (ПГ) и на други замърсители.
Изненадващо климатичните политики отсъстват от Цел 5. Това е лош сигнал към българските
граждани, към местните и регионални власти, защото в целта се залага подходът, част от
решенията кои проекти да бъдат финансирани да се вземат на местно и регионално ниво. При
слабо разбиране за климатичните политики и цели, рисковете на това ниво да се приемат
проблемни проекти остава голяма.
Частично положително развитие, свързано с климатичните политики виждаме при мерките и
интервенциите на Цел 4: Това е резултат от необходимостта да се извърши справедлив
енергиен преход, като освободените работници и служители получат подкрепа за обучение,
преквалификации или собствен бизнес, които са в съзвучие с тенденциите, очертани от
„Зелената сделка“.
Не е изненадващо, но смятаме за неуместно, че климатичните политики не присъстват в Цел
1. Част от проблемите на българската наука и образование идват от липсата на връзка с
реалните секторни и регионални политики, а те в момента – а и занапред – са такива, че на
пазара на труда ще се търсят хора със специфични знания и умения, свързани с решаването на
задачи, поставяни от климатичните цели (вкл. адаптацията на цели региони и на страната),
както и на цялостното „позеленяване“ на икономиката и живота.
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Внимателният прочит на СП оставя впечатлението, че дори предлаганите мерки и
интервенции, на които може да се сложи етикет „климатични“ са такива по-скоро на теория,
която не е е подкрепена с реални аргументи, поради следните причини:
1.

Повечето от посочените стратегически документи, които са основа за предлаганите
мерки (Интегрирания национален план енергетика и климат и др.) са неадекватни по
отношение на заложените в тях климатични цели и мерки. Неслучайно България е една от
страните, които в различни анализи1 са посочвани като „спъващи изпълнението“ на
климатичните цели.
2.

Предложените мерки са описани твърде общо. За разлика от „голямата инфраструктура“,
мерките, свързани с климата са описани с общи фрази и твърдения, а референциите към
стратегическите секторни документи не са достатъчен аргумент, за да приемем написаното за
достоверно. Докато не бъдат конкретизирани в оперативните програми, не можем да бъдем
убедени, че някои от тези мерки (например в жп-транспорта, биоразнообразието, чистотата на
въздуха и др.) или че изобщо ще бъдат прилагани. И в момента сме свидетели как основният
фокус е върху изграждането на инфраструктура, а не върху разрешаването на проблемите на
населението и икономиката – в случая тези, които се пораждат от промените в климата,
ресурсите, бедствията и т.н.
3.

Опитът от миналото, които показва, че България произвежда добре изглеждащи „на
първо четене“ документи, които в повечето случаи остават само за отчетите пред ЕК и рядко
биват изпълнявани, независимо от добрите намерения.

Коментари по публичните консултации

Един от основните фактори за доброто качество на документи от типа на Споразумението за
партньорство е те да бъдат широко обсъдени със заинтересовнаите страни. Това означава да
има достатъчно време за обсъждането, да е предоставена достатъчно информация за
обсъждане и да има постоянна обратна връзка между страните. В настоящия случай се
публичните консултации не отговарят на тези минимални изисквания по следните причини:
1. Срокът за обществено обсъждане е фиксиран до 30.11.2020 г. – период, който е считаме
за крайно недостатъчен, при положение, че към текста на проекта не са представени
съпътстващи документи, връзки, обяснения, приложения, протоколи и т.н., с които да се
представи логиката на предложението и основанията да се изберат посочените мерки,
интервенции и проекти.
2. Срокът за обсъждане на СП съвпада със срока за обсъждане на Плана за възстановяване
и развитие (ПВУ). Важността на двата документа не подлежи на съмнение и предполага
1

https://ember-climate.org/wp-content/uploads/2020/11/NECP-Factsheet-Bulgaria-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
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сроковете за консултации по тях да не се припокриват, най-малкото защото по тях се търси
обратна връзка от сходен набор заинтересовани страни.
3. За разлика от Плана за възстановяване, СП няма краен срок за одобряване. Това дава
възможност на правителството в двеустранен диалог с ЕК да прави промени, вкл. да добавя
и/или премахва мерки, интервенции и проекти, които ще останат необсъдени със
заинтересуваната общественост , най-вече по отношение на съответствието им с целите на
регионалната политика за периода 2021-27, и в частност със „Зелената сделка“, „справедливия
енергиен преход“ и др.
4. Не е предоставена информация дали и как ще се осъществи обратна връзка, т.е. кои
предложения ще бъдат приети и кои – отхвърлени и защо.
5. Изглежда не са отчетени ползите от обсъждането на Интегрирания национален план
Енергетика – Климат (ИНПЕК), чиято продължителност от три месеца даде възможност за
събиране на значителен брой качествени становища.

Коментари по прилагането на принципа „Do not significantly harm”

В драфта на СП не е отбелязано как предложенията за мерки, интервенции и проекти
допринасят за „зеления преход“ и последиците, породени от него, така както изисква егламент
(ЕС) 2020/852 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на
рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088. В
чл. 3 на Регламент (ЕС) 2020/852, ясно са записани критериите за екологично устойчиви
икономически дейности:
„За да се установи степента на екологична устойчивост на дадена инвестиция,
икономическата дейност се квалифицира като екологично устойчива, когато същата
икономическа дейност:
а) допринася съществено за една или повече от екологичните цели, предвидени в член 9 в
съответствие с членове 10—16;
б) не нанася значителни вреди на някоя от екологичните цели, предвидени в член 9 в
съответствие с член 17;
в) се осъществява в съответствие с минималните гаранции, установени в член 18; и
г) отговаря на техническите критерии за проверка, установени от Комисията в
съответствие с член 10, параграф 3, член 11, параграф 3, член 12, параграф 2, член 13,
параграф 2, член 14, параграф 2 или член 15, параграф 2.“
Екологичните цели са в чл. 9 на същия Регламент:
„За целите на настоящия регламент екологични цели са следните:
а) смекчаване на изменението на климата;
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б) адаптиране към изменението на климата;
в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;
г) преход към кръгова икономика;
д) предотвратяване и контрол на замърсяването;
е) защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на водните екосистеми.“
В членове 10-16 е казано какво се разбира под „съществен принос“ към всяка от тях, а в чл.
17 са определени „значителните вреди за екологични цели“.
Липсата на референции към чл. 9-18 на Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на
предложенията, свързани с климата е съществена слабост на Плана.

Коментари по селекцията на политиките и обосновка

Цел на политиката 1: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и
интелигентен икономически преход
Тази ЦП ще бъде включена в две оперативни програми, които ще се финасират от ЕФРР:


за конкурентоспособност и иновации в предприятията



за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

В тази част са описани сравнително подробно ниската продуктивност и незадоволителното
представяне на научноизследователската и иновационната система, както по отношение на
научните организации и бизнеса по отделно, така и по отношение на взаимодействието между
тях, неоползотворения потенциал за растеж на МСП, свързан с технологичната трансформация
и изоставането на страната както цяло (икономика, публичен сектор, общество) в
дигитализацията. Описани са и едно-две предимства, основно при МСП.
Независимо от предишни препоръки към институциите за обвързване на науката и
изследванията, вкл. чрез финансирането им, с климатичните политики на ЕС, и в проекта за СП
се забелязва липса на такова обвързване. Не е отбелязана и една положителна тенденция –
макар и бавно, нараства тенденцията предприемачи (и от МСП) да търсят иновативни решения,
свързани с инсталирането на ВЕИ за собствени нужди.

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
Тази цел ще се развие в четири оперативни програми:


за конкурентоспособност и иновации в предприятията;



за околна среда;
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за транспортна свързаност;



за морско дело, рибарство и аквакултури.

Финансовото обезпечение ще дойде от ЕФРР, КФ и ЕФМДРА
Невероятно е, че в тази цел, в която са концентрирани дейностите, свързани с управлението
на природните ресурси и ресурсната ефективност, производството на енергия, кръговата
икономика, рибарството и аквакултурите, климатичните промени са посочени като фактор
единствено за реакция спрямо рисковете от бедствия:
„България е разположена в особено уязвим към изменението на климата регион –
необходимост от усилия за доизграждане на цялостна и разгърната система за управление
на рисковете от бедствия;“ (стр. 5)
За нас това е още един сигнал, че на промените в климата и на съответните климатични
политики се гледа като на несъществен проблем, даващ възможност за получаване на
„свободни“ пари, но не и като на глобална заплаха, която може да постави на изпитание
функционирането на една държава. В тази връзка звучат неадекватно претенциите, че ЦП 2 ще
има „принос към изпълнението на Национална програма за подобряване качеството на
атмосферния въздух 2018 – 2024 г., Национална програма за контрол на замърсяването на
въздуха 2020 – 2030 г.; Национална стратегия за адаптиране към климатичните промени;
Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000; Стратегия за
биологичното разнообразие; Национален план за опазване и устойчиво ползване на
биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020-2024 г.; Национална стратегия за
намаляване на риска от бедствия 2018 - 2030 г.; Национален план за управление на
отпадъците за периода 2021-2028 г.; Стратегия и план за действие за преход към кръгова
икономика на Република България за периода 2021-2027 г.; Интегриран план в областта на
енергетиката и климата за 2021-2030;“ (стр. 5-6)
Смятаме за некоректно е да се посочва принос към документи, които или не са готови
(Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000; Стратегия за биологичното
разнообразие; Национален план за опазване и устойчиво ползване на биологичното
разнообразие и генетичните ресурси 2020-2024 г.), или са силно критикувани от научните
среди и активните природозащитни организации и експерти (Национална програма за контрол
на замърсяването на въздуха 2020 – 2030 г.; Интегрирания план в областта на енергетиката и
климата за 2021-2030 и др.).
При това част от тези документи имат редица слабости и защото:


се изработват от външни фирми със спорни експертни качества, наемани от
министерствата;


се изработват от Световната банка, като не винаги резултатът отговаря на политиките на
ЕС, а освен това няма гаранции, че ще бъдат приети от правителството;


в повечето случаи не са преминали през адекватни, а само през формални консултации
със заинтересованите страни – научни среди, граждански организации, местни власти.
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Част от посочените документи, чийто цели и дейности ще се финансират с европейски
средства (сред тях ИНПЕК 2021-2030 и Национална програма за контрол на замърсяването на
въздуха 2020 – 2030 г.) са критикувани и от Европейската комисия заради ниското си качество и
липсата на основни елементи, цели и приоритети.
Обръщаме специално внимание на Интегрирания план за енергетиката и климата, защото
той крие сериозен потенциален проблем, за който не се знае кога може да се превърне в
реален. В приложение IV към Общия Регламент2 са посочени тематичните благоприятстващи
условия, чието предварително изпълнение е сред изискванията, за да се получи финансиране
по съответните цели на политиката и специфични цели. За 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“, специфични цели 2.1 „Насърчаване на мерките за енергийна
ефективност“ и 2.2 „Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници
чрез инвестиции в производствени мощности“, финансирани от ЕФРР и КФ, се прилага
благоприятстващо условие „Управление на енергийния сектор“:
„Приемат се национални планове в областта на енергетиката и климата, които
включват:
 Всички елементи, изисквани съгласно образеца в Приложение I от Регламента относно
управлението на енергийния съюз
 Примерно описание на предвидените финансови ресурси и механизми за мерки за
насърчаване на енергията с ниски въглеродни емисии“
В документ3 от 14.10.2020 г. Европейската комисия критикува тежко приетия на 27.02.2020 г.
от Министерски съвет Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република
България 2021 – 2030 г., известен и със съкращението ИНПЕК. С други думи, ако няма ИНПЕК,
страната не може да получи средствата за енергийна ефективност и за подкрепа на ВЕИ по
линия на структурните фондове. Става дума за:
 „мерки за енергийна ефективност в предприятията въз основа на препоръки от енергиен
одит;
 въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт и за мониторинг и
контрол на енергопотреблението;
 стимулиране на предприятията да използват електрическа, топлинна и охлаждаща енергия,
произведена от възобновяеми източници за собствено потребление (като допълващи към
дейностите за подобряване на енергийната ефективност в предприятията);
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 осигуряване на интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки за
енергийна ефективност във всички икономически сектори.
Мерките се допълват от интервенции в рамките на ЦП 5 по отношение на енергийната
ефективност на сградния фонд, по специално на публични и жилищни сгради, както и от
мерките, насочени срещу замърсяването на атмосферния въздух по ЦП 2 по-конкретно
подмяната на отоплителни уреди на твърдо гориво с алтернативни източници на отопление,
които в допълнение към подобряване качеството на атмосферния въздух, ще имат принос и
към повишаване енергийната ефективност на българските домове.“
Към момента няма публични индикации за общата индикативна стойност на финансирането
по специфични цели 2.1. и 2.2., но можем да предположим, че под заплаха са между 30 и 45%
от общата индикативна стойност на цялата Втора цел на политиката, в размер на 2299,89 млн.
евро.
Ето защо е необходимо спешно да се вземат мерки за привеждане на ИНПЕК в съответствие с
препоръките на Европейската комисия, включително и с препоръка № 3 на ЕК от 2020 г.4 по
линия на Европейския семестър. Същото трябва да се направи със Споразумението за
партньорство, с ПВУ, оперативните програми и останалите инструменти, по линия на
европейското финансиране.

Цел на политиката 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и
регионалната свързаност на ИКТ

Тази цел ще се развие в оперативната програма за транспортна свързаност и ще се
съфинансира от ЕФРР, КФ.
Описанието на състоянието на транспортната свързаност и в частност твърденията, че има
„приемливо ниво на изграденост и електрификация на железопътната инфраструктура“, докато
„нарастването на дела на автомагистралите в последните години е недостатъчно за
преодоляване на същественото изоставане по отношение на покритието със скоростни пътища
спрямо ЕС“, показва неразбиране за необходимостта от прехвърляне на решенията за
транспортна свързаност към по-зелени и по-ниско въглеродни транспортни сектори, схеми и
решения. Търсенето на причините за намаляващия брой пътници в жп-транспорта във
„влошено*то+ състояние, включително ниска средна техническа скорост, и висока степен на
амортизираност на подвижния състав“ е частично вярно и не разкрива ролята на досегашната
политика на екстремно инвестиране в автомагистрали и фаворизиране на замърсяващия и
опасен за живота и здравето пътнически автотранспорт за упадъка на по-чистия жп-траснпорт.
По подобен начин се прикрива и унищожаването на водния транспорт.

4

ST 8173/20 - COM(2020) 502 final

Институт за икономическа политика
Бул. Витоша 126, ет. 6; София 1463
Тел.: (+359) 2 952 2947
epi@epi-bg.org http://www.epi-bg.org

8

Не е посочен като проблем и прокарването на магистрални участъци през ценни природни
дадености (Кресненския пролом е един от няколкото примери, наред с ПП „Българка“, ценни
територии около АМ „Европа“ и др.), което ги заплашва от унищожаване.

Цел на политиката 4: По-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб на
социалните права
Тази цел ще се финансира от ЕСФ и ще се развие в три оперативни програми:


за развитие на човешките ресурси;



за образование;



за храни и/или основно материално подпомагане

В описанието на ситуацията, свързана с развитието на неблагоприятните тенденции за
демографското развитие на страната и на регионално ниво липсва ролята на климатичните
промени и необходимостта от адекватни политики за адаптация към тях.

Цел на политиката 5: Една Европа по-близка до гражданите чрез насърчаване на
устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и
местните инициативи
Тази цел ще се финансира то ЕФРР и ЕФМДРА и ще се развие в две оперативни програми:


за развитие на регионите;



за морско дело, рибарство и аквакултури

В описанието на ситуацията свързана с развитието на неблагоприятните тенденции за
регионите, градовете и районите, зависими от развитието на рибарството и аквакултурите
липсва ролята на климатичните промени и необходимостта от адекватни политики за
адаптация към тях.
***
Що се отнася до това, че всяка от ЦП 1, 2, 3 и 5 ще има принос към препоръка № 3 на Съвета
към България за 2019 г., то сме длъжни да отбележим, че това твърдение показва поредния
опит на правителството да заобиколи основната посока на европейската политика, която остава
непроменено и в ситуацията на пандемията от КОВИД-19 – зеленият преход и свързаните с него
климатична и секторни политики. Смятаме, че именно за да избегне тази посока на
общоевропейското развитие и за да не обвърже изразходването на европейските фондове с
изпълнението на целите на зеления преход, климатичните политики, справедливия енергиен
преход и т.н., в СП се посочва, че визираните ЦП ще имат принос към препоръка № 3 от 2019 г.,
а не към препоръка № 3 от 2020 г. Разликите в двете препоръки са очевидни:
2019 г.: „3. Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните
изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите,
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отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита
регионалните различия и подобрява бизнес средата.“5
2020 г.: „3. Да рационализира и да ускори процедурите за предоставяне на ефективна
подкрепа за малките и средните предприятия и самостоятелно заетите лица, като
гарантира също така, че те имат непрекъснат достъп до финансиране и гъвкави условия за
плащане. Да даде приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти и
да стимулира частните инвестиции, за да се ускори икономическото възстановяване. Да
съсредоточи инвестициите в областта на зеления и цифровия преход, по-специално в
областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите,
екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за
постепенната декарбонизация на икономиката, включително във въгледобивните
региони.“ 6
Напомняме, че липсата на изпълнение на препоръка № 3 от 2020 г. е изрично посочено като
проблем и в коментарите на Европейската комисия към ИНПЕК.
Мерки, свързани с климатичните политики във всяка ЦП
Цел на политиката 1: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и
интелигентен икономически преход
Интелигентният растеж, базиран на наука и образование, заложен в сегашната ОП НОИР е
напълно откъснат от климатичните политики на ЕС и на България. В предложения текст на ЦП 1
в настоящия СП виждаме, че има заявен някакъв малък и твърде опосредстван напредък:
„Едновременно с това чрез засилената роля на иновациите и научните изследвания в
създаването на новите технологии, иновативни решения, процеси и бизнес модели, като
хоризонтален приоритет ще се подкрепи прехода към кръгова и зелена икономика, в
контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.“ (стр. 10)
Виждаме също, че един от основните документи, чийто приоритети са „отправна точка“ за
предложените интервенции – Националната стратегия за насърчаване на МСП в България 20212027 г., е в процес на изготвяне. Т.е. не можем да проверим доколко на насърчаването на МСП
през следващите седем години ще има за стратегическа цел постигането на климатични цели,
съответно – дали предлаганите с настоящия документ интервенции към МСП ще имат подобен
ефект.
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При първите две подтеми в настоящата ЦП: „Повишаване на качеството, капацитета и
продуктивността на научно-изследователската и иновационната система“ и „Устойчив
растеж на предприятията и развитие на предприемаческата екосистема и бизнес среда“:


в „равносметката“ на развитието на НИРД и на иновациите в МСП не виждаме
определена като проблем очевадната слабост – липсата на връзка с новите политики по
климата и енергетиката на ЕС, с прехода към нисковъглеродна икономика.


Като естествено продължение на тази слабост следва и липсата на цел „приоритетно
ориентиране на НИРД и иновациите към постигане на напредък в прилагането на политиките по
климата и енергетиката, „зелената сделка“, справедливия енергиен преход и по-общо – към
решения, позволяващи икономическо развитие, опазващо природата“.
В обосновката на подтема „Повишаване на темповете на дигитализация на
предприятията и дигитализация на публичния сектор в полза на гражданите и бизнеса“,
намираме леко позитивни сигнали, но отново опосредствани по отношение на климатичните
политики:
„В съответствие с Европейската стратегия за данни, в следващия период България ще
осъществи прехода към управление, основано на потенциала на данните. Ефективното
създаване, съхранение и използване на свързани данни като основа за развитието на нови
технологии и самообучаващи се системи са основополагащи за всички сектори,
включително, но не само, за изграждането на чиста и кръгова икономика,
интелигентната мобилност, енергийната интеграция, здравеопазването, социалните
услуги, транспорта, научната и развойна дейност и др. Свързаните данни ще са основен
източник, който ще захранва цифровата икономика.“ (стр. 16)
Интересно е, че в една не толкова пряко свързана с климатичните политики област, каквато е
„Обезпечаване на високо ниво на киберсигурност“ намираме също намеци в посока на някои
елементи от климатичните политики както в сектори, имащи пряк принос към емисиите на ПГ,
така и към борбата с бедствията:
„Киберзащитата е набор от много комплексни мерки – технологични, организационни,
правни, които включват също и разпространение на добри практики, политики за
сигурност, квалифициран персонал както в публичния, така и в частния сектор. Отчитайки
всичко това новите инвестиции ще бъдат насочени към:
 ...
 Изграждане на капацитет и способности на Компетентните органи в ключовите
сектори като енергетика, транспорт, околна среда, и др. за организиране и подпомагане
на операторите на съществени услуги и доставчиците на цифрови услуги в техните
сектори;“ (стр. 19)
При наличието на добро въображение можем да потърсим и връзка сред някои от заявените
амбиции за качествен напредък към края на програмния период:
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„модернизирани академични структури, преструктурирани по направления с растящ
потенциал, национална и международна свързаност и потенциал за генериране на нови
знания и технологии, както и способност за качествено възпроизводство на човешкия
потенциал;“
Такава опосредствана връзка не се наблюдава в количествените показатели на ЦП 1.
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
Отново е необходимо въображение, за да приемем, че долното заявление включва и
изпълнение на политиките по климата:
„Интервенциите по тази цел на политиката ще допринесат за устойчиво управление и
използване на природните ресурси, позволяващо задоволяване на нуждите на икономиката
и обществото, при запазване на екологичната устойчивост. Реализацията на
планираните интервенции ще е от критично значение за приноса на страната в
изпълнението на амбициозните цели на европейско ниво, зададени със Зелената сделка.“
(стр. 21)
Не е изненадващо, че най-много мерки и интервенции, свързани с климатичните политики и
цели, са включени в тази ЦП. Техният принос за постигане на климатичните цели обаче не е
докрай специфициран, а практиката показва, че често зад добрите намерения се крие
строителство на обекти от съответната инфраструктура. Почти напълно са игнорирани мерките,
свързани с популяризирането на климатичните политики и възможностите за участие на
гражданите в тяхното изпълнение. Участието на граждани и експерти от неправителствени
организации при вземането на решения за финансиране, свързано с постигането на
климатичните цели, също е силно ограничено. А тук говорим както за енергийна ефективност,
така и за отпадъците, комуналните услуги и др. подобни – там където гражданите са не само
пряко засегнати от ефектите на всяка интервенция, но и заплащат, за да получават съответните
услуги.
При описанието на тематичните области намираме преки или индиректни препратки към
климатични политики. Те са разнообразни като тематични области и с различна тежест при
постигането на климатичните цели. Някои имат пряко действие за постигането на тези цели, а
други – не толкова. В допълнение повечето мерки могат да имат положителен ефект при
прилагането на климатичните политики, но само ако изрично са обвързани като част от тях и
биват развити в съответствие с климатичните цели и прилагани постоянно и дългосрочно. Тук
ще се опитаме да ги посочим, като със (*) ще отбележим онези от тях, в които смятаме, че има
пряка връзка с климатичните политики:


в областта на кръговата икономика и ресурсната ефективност:

◦ Насърчаване на ефективното използване на ресурсите по време на целия жизнен цикъл на
продуктите – проектиране, производство, потребление, управление на отпадъците;
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◦ (*) Подкрепа за предприятията за въвеждане на нисковъглеродни, ресурсно и
енергоефективни технологии, в т.ч. безотпадни технологии, редуциране на количествата
отпадъци, генерирани в процеса на производство, развитие на индустриална симбиоза,
използването на алтернативни суровини, рециклирани материали като суровини, поправка и
повторна употреба на продуктите и др.;
◦ Предотвратяване образуването на битови отпадъци – мерки по отношение образуването
на отпадъци и такива, свързани с фазата на потребление и употреба;
◦ (*) Подобряване на степента на рециклиране, вкл. чрез осигуряване на задължително
разделно събиране на рециклируемите фракции;
◦ (*) Разработване и популяризиране на продукти, материали и услуги, по-устойчиви и
подходящи за дълготрайно използване и по-лесни за рециклиране, както и модернизация на
производството във връзка с новите изисквания към продуктите;
◦ Инвестиции в развитието и надграждането на инфраструктура, свързана приоритетно с
управление на битовите отпадъци с фокус върху рециклиране и разделно събиране, за
постигане на целите за 2030 г. за рециклиране и намаляване количествата на депонираните
битови отпадъци;


при намаляването на енергийната интензивност на икономиката.

◦ (*) мерки за енергийна ефективност в предприятията въз основа на препоръки от
енергиен одит;
◦ въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт и за мониторинг и
контрол на енергопотреблението;
◦ (*) стимулиране на предприятията да използват електрическа, топлинна и охлаждаща
енергия, произведена от възобновяеми източници за собствено потребление (като допълващи
към дейностите за подобряване на енергийната ефективност в предприятията);
◦ (*) осигуряване на интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки
за енергийна ефективност във всички икономически сектори.


при интегрираното управление на водите

◦ надграждане на мрежите за мониторинг на водите за подобряване на управлението на
водите с цел осигуряване на достоверна информация при оценките, подобряване и устойчиво
използване на водната околна среда в страната;


при замърсяването на въздуха

◦ (*) Подмяна на индивидуални отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни
източници на отопление. Ще се подпомага въвеждане на „Зони с ниски емисии“ за битово
отопление и транспорт. Фокусът ще бъде към общините с нарушено качество на въздуха (КАВ);
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◦ (*) Подкрепа за електромобилността чрез насърчаване подмяната на остарелия
автомобилен парк на физическите лица с екологосъобразни МПС и изграждане на зарядни
станции за електромобили.


при управлението на риска от бедствия

◦ (*) Предварително прогнозиране, моделиране и предупреждение с цел подобряване
превенцията на риска от екстремни явления – осигуряване наличието на анализи, данни и
модели, идентифициращи нуждите и бъдещите заплахи в резултат на климатичните промени;
увеличаване процента на население с достъп до ранно предупреждение и информация,
повишаваща степента на готовност за реакция;
◦ Подобряване управлението на риска от природни бедствия (наводнения, съответно
засушавания, горски пожари, процеси, свързани с движение на земни маси, земетресения) подобряване капацитета на отговорните сили на национално и местно ниво за реагиране в
случай на риск от природни катаклизми; повишаване информираността, съзнанието и
подготвеността на населението за реакция при риск от бедствие; насърчаване провеждането на
информационни и обучителни кампании. Мерките целят вкл. и намаляване на
неблагоприятните последици от тези бедствия с природен характер;
◦ (*) Насърчаване прилагането на зелени мерки и екосистемно-базирани решения,
насочени към превенция и защита от наводнение с приоритет на тези, идентифицирани в
националните стратегически документи;
◦ Въвеждане на съвременни методи и технологии за подпомагане управлението на риска от
природни бедствия – насърчаване използването на методи и технологии за дистанционен
мониторинг и детекция на рисковете от наводнения, пожари и процеси, свързани с движението
на земни маси;


при опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им
биологичното разнообразие.
◦ Изпълнение на консервационни /възстановителни мерки за подобряване/ поддържане на
природозащитно състояние на видове и типове природни местообитания, насочени към
мрежата Натура 2000;
◦ Обезпечаване на ефективното и ефикасно управление на мрежата „Натура 2000“ и
изграждане на капацитет на заинтересованите страни за ефективно участие в този процес,
разработване на Планове за управление на защитени зони и подобряване знанията за Натура
2000 и подкрепата на общността;
◦ Мерки за опазване/възстановяване на биологичното разнообразие, дефинирани в
национални стратегически, планови и програмни документи, с фокус върху подобряване на
екосистемите и осигуряване свързаността на мрежата Натура 2000.


по линия на ЕФМДРА
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◦ Насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на водните биологични ресурси чрез:
◦ укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности;
◦ насърчаване на ефективен контрол в областта на рибарството и на надеждни данни за
вземането на решения, основани на знанието;
◦ допринасяне за опазването и възстановяването на водните екосистеми.
◦ Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на преработването и
предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури чрез: o насърчаване на
устойчиви дейности, свързани с аквакултурите, в това число може да обхваща аквакултури,
предоставящи екологични услуги, както и защита на здравето на животните и хуманното
отношение към тях;
◦ Укрепване управлението на Черно море и създаване на предпоставки за безопасността,
сигурността и чистотата. Подпомагането ще бъде насочено към устойчивото стопанисване на
морето чрез насърчаване на знанията за морската среда, морското наблюдение и
сътрудничеството;
Разбира се, постигането на екологичните и на климатичните резултати изисква прилагането
на тези мерки да бъде съобразено с много условия, вкл. и с тези на Регламент 2020/852.
Като пряко свързани с изпълнението на климатични цели може да посочим следните
очаквани 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);


намаляване дела на населението, живеещо в риск от бедствия (наводнения, пожари,
процеси, свързани с движение на земни маси, земетресения), с поне 35%;
Вижда се колко неясно формулиран е първият резултат. С колко ще се увеличи делът на
предприятията, въвели посочените технологии? Как по-точно те ще бъдат подпомогнати от
европейското съфинансиране?
Проблемно е и позоваването на ИНПЕК по две причини:


отново не са посочени интервенциите, които ще доведат до очакваните енергийни
спестявания;


самият ИНПЕК е силно критикуван като „неамбициозен“ и съдържащ различни пропуски
при определянето на целите.
При серия положителни допускания в останалите очаквани резултати в тази ЦП също може
да се потърсят климатични „компоненти“, но те нито са посочени, нито и са търсени от авторите
на документа, което е поредният пропуск да се покаже връзката с климатичните политики.
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По същият начин са завоалирани и потенциалните резултати за климатичните цели, които
биха се получили при допълняемостта на инвестициите ЕФРР и КФ с интервенциите,
финансирани с национални средства или други фондове на ЕС. Възможни климатични
резултати (отново с всички условности, свързани с работата на българските институции и
вътрешната съпротива срещу климатичните политики, която е налице у някои от тях), можем да
търсим в следните интервенции


насърчаване повторното използване на вода за напояване и подобряване на ресурсната
ефективност;


предвиждане на мерки за промяна на отглежданите култури с по-сухолюбиви в райони с
недостиг на вода и риск от засушаване, въвеждане на водоспестяващи техники за напояване,
намаляване на загубите на вода от пренос на вода за напояване чрез изградените ХМС и други;


мерки от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за
изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура в селските райони като приоритетно ще
бъдат изпълнени мероприятия за подобряване на водоснабдяването, включително проучвания
за нови водоизточници, изграждане на съоръжения за акумулиране на води;


мерки от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за
внедряване на инструменти за управление на риска в земеделието с цел защита на доходите за
земеделските производители при настъпване на неблагоприятни климатични събития, болести
и природни бедствия;


мерки за повишаване на ресурсната ефективност, финансирани по Механизма за
възстановяване и устойчивост;


мерки, включени в областните Планове за справедлив преход, финансирани по
Механизма за справедлив преход.

Цел на политиката 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и
регионалната свързаност на ИКТ

Макар текстът в тази част да и уверява, че „*п+осредством предвидените инвестиции ще се
допринесе за постигане на напълно интегрирана и конкурентоспособна устойчиво развита
транспортна система, отговаряща на икономическите, социалните и екологичните
потребности, която да създава необходимите предпоставки за подобряване на
мобилността на хора и стоки, което ще насърчи развитието на вътрешния пазар и
конкурентоспособността, териториалното, икономическо и социално сближаване и
опазването на околната среда“, при това, като се използват „научените уроци“ от предишните
два периода, имаме силни основания да се съмняваме, че тази амбициозна цел ще бъде
постигната. На първо място, защото още не сме видяли публикувани тези „научени уроци“, за
да можем да ги сравним с наблюденията на други – вкл. независими – наблюдатели на
процесите.
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На второ място нашите собствени наблюдения показват, че осигуряването на успехи, чрез
декларираното и за в бъдеще използване „консултантската помощ, например от JASPERS, и
подготовка на алтернативни проекти, които отговарят на изискванията за финансиране от КФ и
ЕФРР и допринасят за постигане на целите на националните и европейски политики в сектора“
всъщност не може да бъде обявено еднозначно за успешна практика. Има случаи на тежки
провали на JASPERS, както и на проблемни алтернативни проекти, които не само „изпомпват“
парите за основните проекти (които остават недовършени), но и сами създават проблеми поне
по отношение опазването на околната среда. Лот 3 на АМ „Струма“ е типичен пример, който
комбинира и двата визирани проблема – с JASPERS и с прехвърлянето на пари за алтернативни
проекти.
Най-важното е да се отчете, че тази ЦП изобщо не е обвързана с климатичните политики.
Такава връзка не е спомената в обосновката на мерките и интервенциите, но по-важно е, че
липсата к личи от разпределението на тези мерки и интервенции. Отново се залага предимство
на пътната инфраструктура и автомобилния транспорт, с което се задълбочава и нефтената
зависимост на мобилността в България. Мерките, свързани с жп-инфраструктурата отново са
концентрирани в безкрайно строящия се коридор Калотина – София – Пловдив – Свиленград,
като основни европейски направления (Видин – София – Кулата и Русе – Стара Загора –
Гърция/Турция) остават на заден план. В „тъмната заона“ остава и развитието на регионалния
жп-транспорт.
Остава висящ и най-тежкият проблем, свързан с изграждането на Лот 3 от АМ „Струма“ в
района на Кресненския пролом, който има отношение и към климатичната политика, и към
пътната безопасност. Впрочем този участък вече е проектиран в нарушение изискванията на
Директивата за пътната безопасност.
Следва да отбележим, че няма основания да вярваме, че ще бъдат изпълнени изцяло и
мерките за насърчаване на интермодалния транспорт и на свързаността на транспортната
система с единното европейско транспортно пространство. Тези две области, първата от които
(интермодалните транспортни системи) има пряко отношение към подобряване климатичните
характеристики на сектора, бяха заложени и в предишните финансови периоди, но получиха
(почти) нулева подкрепа.
В съответствие с гореказаното смятаме, че коментарът за приноса на интервенциите в сектор
транспорт, направен в частта за ЦП 2, си остава едно пожелание, неподкрепено с реални и
достоверни предложения за действие:
„Принос към политиките за адаптация към изменение на климата ще имат и
интервенциите по цел на политиката 3 в областта на транспортната свързаност,
насочени към увеличаване дела на железопътния транспорт, модернизация на пътната
инфраструктура за осигуряване оптимални скорости на движение при оптимален режим
на движение на автомобилните двигатели, внедряване на иновации при използваните
материали и технологии за строителството, най-вече на пътища, развитие и
увеличаване на дела на екологосъобразните видове транспорт, насърчаване на оптималния
баланс в използването потенциала на различните видове транспорт, чрез прехвърляне на
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превози към по-екологичните видове (железопътен, воден), изграждане и подобряване
качеството на зелена инфраструктура и зелени проходи.“ (стр. 25)
Като цяло е необходимо цялостното преформулиране на мерките и интервенциите в тази
цел, за да бъдат те в унисон с и да допринесат в най-голяма степен за постигането на
климатичните цели на ЕС заедно с постигането на целите за свързаност, мобилност,
безопасност, опазване на околната среда и т.н.

Цел на политиката 4: По-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб на
социалните права

Липсата на ясна и конкретна обвързаност на цялостното използване на еврофондовете с
климатичните цели и политики (извън формалните задължителни текстове, наложени, за да се
получат средствата) се отразява като слабост и в тази ЦП и по-специално в областите
образование, обучение и преквалификация на работната сила, преодоляване на бедността. Има
няколко принципно нелоши – макар и ограничени само до обученията на работната сила,
обещания (на стр. 33), но те са крайно недостатъчни, за да ни убедят, че едно „по-социално“
настояще на българските граждани ще бъде постигнато чрез използването на ЕСФ:
„Ще се подкрепят мерки за създаване на работни места в сектори с висока добавена
стойност и преход към нисковъглеродна икономика, и за развитие на алтернативна
заетост и самостоятелна заетост, като форма на подкрепа на индивидуалното и
социално предприемачество. ... С оглед постигането на справедлив преход към чиста,
кръгова икономика в контекста на Зелената сделка, ключова роля ще имат възможностите
за обучение и алтернативна заетост на работещите в засегнатите сектори. За целта
ще се направи проучване за предвиждане на възможните промени, които ще съпътстват
преминаването към по-зелена икономика, очакваните промени на пазара на труда и
заетостта, дефиниране на „зелени“ работни места и трансформиране на настоящите
работни места в по-зелени, идентифициране на „зелените“ умения, които ще бъдат
необходими да се живее и развива общество и икономика, опазващи ресурсите и околната
среда.“
Малко по-конкретно е коментирано обучението на освободените работници в резултат на
ефектите от затварянето на въглищната индустрия и свързаната с нея енергетика:
Затварянето на мощностите за производство на електроенергия от въглища би имало
пряк ефект в освобождаване на заетите лица в тези предприятия, както и индиректен
ефект по линия на свързаните дейности. ... Ще се направи изследване и анализ на
икономическите сектори, които ще бъдат засегнати от прехода към чиста, кръгова
икономика за установяване социално-демографските профили на хората, които пряко и
непряко ще бъдат засегнати от прехода към зелена икономика, и определяне на
потребностите от нови умения и потребностите от подкрепа. Въз основа на тази
информация и въз основа на приоритетите за икономическо развитите и развитите на
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регионите ще се разработят регионални планове за развитие включващи дейности за
включване в обучения за придобиване на търсени на пазара на труда знания и умения, ще
се прилагат инструменти за оценка и валидиране на компетенции с оглед включване в
заетост. Обученията на работната сила ще бъдат насочени основно в две посоки осигуряване на базови преносими знания и умения за използване на ресурсите и опазване на
околната среда и климата, които са основа за пригодността за заетост и гъвкавост към
промените през целия живот, и осигуряване на специфични знания и умения, свързани с
успешното упражняване на професии, нововъзникнали зелени работни места или
трансформирани работни места. Ще се преработят учебните програми за осигуряване на
необходимите знания и умения за „зелена“ икономика, ще се осигури подготовка на учители
и наставници за придобиване на съвременни познания за технологиите и процесите,
опазващи ресурсите и околната среда, ще се осигурят възможности и достъп до
релевантно обучение и мерки за заетост в условията на „зелена“ икономика, ще се повиши
информираността относно възможностите за по-зелен бизнес и по-доброто свързване на
новите работни места и новите умения.“
Тези намерения индиректно насочват към някои елементи на климатичните политики, които
се изразяват най-вече в промяната на енергийната база, очаквана в резултат на прилагането на
„справедливия енергиен преход“, но не отиват по-далеч от тази завоалирана връзка.
Тук виждаме и едно объркване в разбиранията, които смесват „Зелената сделка“ и я свеждат
едва ли не само до „справедливия енергиен преход“. Виждаме и смесване на темите
образование и обучение и преквалификация. Разграничаването на тези теми е важно, защото
макар и свързани, „Зелената сделка“ и „справедливият енергиен преход“ като част от нея имат
своите различни цели, задачи и начини на изпълнение и времеви хоризонти.
Ето защо е необходимо ясно разграничаване на мерките и интервенциите, които ще се
заложат в тази ЦП, за да се изяснят формите и посоките на действията и да не останат
необхванати работещите и потенциално безработните от засегнатите от климатичните политики
и цели сектори.
Необходимо е климатичните политики като цяло да присъстват както в същността на
реформата на образованието от неговото начало до висшето образование и придобиването на
компетенции, така и в същността на политиките, свързани с пазара на труда, подкрепата за
безработните и търсещите работа, с ролята и отговорностите на работодателите и синдикатите,
при преодоляване на бедността (напр. при „енергийната бедност“ и очакваната „водна
бедност“) и социалното включване.
Ако приемем, че следващите десетилетия ЕС ще върви твърдо към постигане на своите
климатични цели, вкл. чрез преобразуване на икономическите и социалните правила и
практики, чрез нагаждането им едновременно към всички онези, често изглеждащи
разнопосочни задачи и цели, които могат да бъдат организирани в дефиницията за „устойчиво
развитие“, то ролята на тази ЦП и финансираните през нея мерки ще се окажат ключови за
успеха или неуспеха на поколения напред.
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Цел на политиката 5: Една Европа по-близка до гражданите чрез насърчаване на
устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и
местните инициативи

Предложението инвестициите в тази ЦП да имат „изключително териториална насоченост,
като акцентът ще бъде поставен върху оползотворяването и капитализирането на местните
дадености и възможности при адресирането на специфичните нужди на съответните територии
и подпомагане преодоляване на вътрешнорегионалните различия“ дава възможност да се
използват климатичните политики на ЕС за постигането на местни и регионални климатични
цели, така че те да имат реален принос за общите национални цели, като в същото време се
отчитат местните и регионални условия, възможности, ресурси и т.н. Проблемите обаче са два и
засега изглеждат трудно преодолими:
 нито общините (с малки изключения), нито регионите на ниво NUTS 2 и NUTS 3 имат
свои климатични цели;
 в целият текст, описващ предложените мерки и интервенции в тази ЦП няма и дума за
климатичните политики или за нисковъглеродната икономика.
Единичните споменавания на „зелена инфраструктура“ (каквото и да значи това), „зелени
инвестиции“ (също недефинирани) не е достатъчно, за да убеди, че предлаганият интегриран
териториален подход ще бъде използван за прилагане на климатичните политики на местно и
регионално ниво, нито за постигането на някакви климатични цели. Изграждането на „зелени
системи/пояси от специфични растителни видове с най-висока степен на задържане на ФПЧ от
вторично разпрашаване, което ще доведе до синергичен ефект по отношение на градската
среда и чистотата на въздуха в градовете с нарушено КАВ“ (стр. 41) може и да има отношение
към подобряването на градската среда и КАВ, но също не е обвързано с някакви местни или
национални климатични политики.
Ясно е, че липсата на реално децентрализирано регионално и местно самоуправление е
огромна пречка и за създаването на смислени регионални и общински климатични политики и
постигането на климатични цели на тези нива. Тази липса отдавна доведе до изчерпване на
възможностите за ефективно използване на европейските фондове в рамките на
съществуващото силно централизирано планиране и управление на държавата, така щото те да
носят максимален положителен ефект за общините и регионите. Текстът на ЦП 5 в СП ни
показва, че този проблем като цяло ще продължи да бъде пречка за изпълнението на
политиките за климата и през следващия финансов период.
С много условности, положителните очаквания са свързани със следните две предложения:


това, че „решението за приоритетните за финансиране инвестиции на конкретната
територия ще се взима от териториалните органи на регионално или общинско ниво чрез
подбор на концепции или проектни идеи, при който водещо е съответствието на проектните
Институт за икономическа политика
Бул. Витоша 126, ет. 6; София 1463
Тел.: (+359) 2 952 2947
epi@epi-bg.org http://www.epi-bg.org

20

идеи със съответните териториални стратегии – плановете за интегрирано развитие на
общините и интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от
ниво NUTS 2, които от своя страна съответстват на секторните политики“;


това че, в „рамките на ЦП 5 ще се подпомагат предимно инфраструктурни инвестиции,
които ще допълват инвестициите по останалите цели на политиката, търсейки пресечната точка
между националните секторни стратегии и местните нужди и приоритети чрез съответствие с
картите на нуждите от съответни услуги. Мерките ще бъдат насочени към подобряване и
развитие на здравните и социалните услуги, образованието, професионалното обучение,
културата, спорта и туризма, устойчивата градска мобилност, цифровата и безопасна
транспортна свързаност, кръговата икономика, енергийната ефективност, достъпът до
адекватни жилищни условия, достъпът до качествени публични услуги, мерки за подобряване
на качеството на околната среда (...), мерки за насърчаване на икономическата активност (...)“.
Предстои да видим как ще се формират и как ще заработят тези „териториални органи на
регионално или общинско ниво“, както и по какъв начин ще се прави това „допълване“ към
другите ЦП и доколко ще се залагат климатични цели в този процес. Подчертаваме, че това е
„очакване в аванс“, защото описанията на интервенциите не посочват климатичните политики и
цели като необходими елементи от процеса на взимане на решения на което и да е ниво или в
която и да е териториална единица.
Като цяло обаче предлаганият подход за въвличане на местните общности в управлението на
средствата от европейските фондове и инструменти, смятаме за трудно защитим в този му вид.
Основните му проблеми идват от липсата на реална децентрализация на регионите и
наличието на структури, които са политически инструменти на властта, а не структури за
регионално развитие, базирани на вота на жителите на всеки регион. Без териториалноадминистративна реформа, която да замени сегашната свръхцентрализирана структура на
държавно управление, никакви „нови подходи“ няма да постигнат желаните ефекти. В този
смисъл това, което се предлага, може да е полезно само като подготвителен етап за
цялостна териториално-административна реформа на държавата.
Недостатъчно убедителни са текстовете, свързани със идеите за „създаване на умни
градове“, където е най-естествено да се интегрират климатичните политики. Липсата им е знак,
че дори на онези мерки, които са естествено свързани с тези политики, не се гледа като на
дейности за постигане на климатични цели. Липсват и референции към съответните градски
стратегии, което е още един знак, че се говори в пожелателна форма.
В рамките на очакваните резултати от тази цел известни резултати в посока изпълнението на
националните климатични цели могат да се търсят в амбицията за „осигуряване на населението
с по-екологичен и енергоспестяващ транспорт“.
Вероятно в следните текстове за очакваните количествени резултати (стр. 42) е допусната
грешка, като по-скоро става дума за очаквано намалено потребление на електроенергия и
намалени емисии на ПГ:
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годишно първично потребление на енергия (от които: жилища, обществени сгради,
предприятия и други) – 168 360 MWh/год.;


очаквани емисии на парникови газове – 39 182 тона CO2eq/година;

При положение ,че предположението ни е вярно, би следвало да се посочи и процентното
съотношение на тези намаления по сектори.

Коментари по т. 3-8:
По т. 3. Contribution to the budgetary guarantee under Invest EU with justification {8(1)(e)
10(1)}
Таблицата не е попълнена и няма информация, че има причини това да се направи на покъсен етап.
По т. 7. A summary of the actions planned to reinforce administrative capacity of the
implementation of the funds {8(1)(g)}
Предвидените дейности за засилване административния капацитет не отразяват конкретно
необходимостта цялата администрация (не само държавна, но и областна и общинска),
свързана с усвояването на европейските фондове да бъде специално обучена за значението,
целите и прилагането на политиките, които определят основата на „Зеления преход“,
„Справедливия енергиен преход“ и „Дигиталния преход“. В тези политики влизат и политиките
по климата.
По т. 8. A summary of the assessment of the fulfilment of relevant enabling conditions referred
to in Article 11 and Annexes III and IV {8(1) 3rd subparagraph}
Таблицата не е попълнена с исканата информация. Необходимо е това да се случи още на
този етап.

Препоръки:
Общи препоръки
1. Предложеният текст на СП е изключително слабо обвързан с климатичните политики и
цели на ЕС и на България. От своя страна националните политики и цели за климата са
формулирани из различни документи, но като цяло са непълни или неамбициозни, или и двете.
Доколкото етапът за изготвянето на СП е сравнително напреднал, общата препоръка е да се
направи спешно ad hoc работна група, която:


Да събере в един цялостен документ (Приложение към СП) националните климатични
цели по сектори и региони;



Да обвърже предвиденото финансиране (вкл. и по останалите финансови
инструменти) за петте ЦП с постигането на съответстващите им секторни и
териториални климатични цели.
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2. Споразумението да бъде подложено на Екологична оценка по силата на Глава VI, Раздел II
на Закона за опазване на околната среда.
3. В Споразумението да се заложи изрично изискването, че всички оперативни програми ще
прилагат тестове по Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 юни
2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение
на Регламент (ЕС) 2019/2088, както за мерките в тях, така и за всеки отделен проект, свързан с
финансиране на производствени технологии, строителство и доставки на стоки и услуги.
4. Общественото обсъждане на СП да стане отворен процес до етапа на неговото
окончателно приемане. Да се създаде обратна връзка по коментарите и препоръките, подобно
на практиката с он-лайн въпроси и отговори при процеса на приемане на документи за проекти
по определени мерки в някои от оперативните програми.
5. Да се предостави наличната допълнителна информация, както и информацията за
финансовите предвиждания за всички Цели на политиките по мерки на оперативни програми.
6. Да се подобри Интегрираният план за енергетиката и климата, като се следват
препоръките на ЕК (вкл. Препоръка № 3 от 2020 г. По линия на „Специфичните препоръки за
държавите“ в рамките на Европейския семестър), доколкото той е „благоприятстващо условие“
по Цел на политиката 2, Специфични цели 2.1 и 2.2.
7. Всички мерки, интервенции и проекти, без значение част от коя ЦП са, които включват
инвестиции в енергийна ефективност да бъдат променени, така че:


да гарантират комплексен подход за всеки обект, а не само „лепене на стиропор“;



да гарантират обществен контрол върху обществените поръчки;



да направят оценка за възможностите мерките за енергийна ефективност да бъдат
комбинирани с инсталиране на ВЕИ-технологии (вкл. все още неутвърдени в България, напр.
технологии за използване на вятърната енергия в градски условия).

Препоръки за първата част (таблицата)
1. Текстовете, посочващи, че ЦП 1, 2, 3 и 5 ще имат принос към изпълнението на препоръка
№ 3 на Съвета от 2019 г. (2019/C 301/02) да бъдат заменени с текстове, които да отразяват
потенциалният им принос към препоръка № 3 на Съвета към България от 2020 г. (ST 8173/20 COM(2020) 502 final). За да се осъществи такъв принос, според нас е задължително да се
направи пълен преглед и подобряване на предложените мерки и дейности в целия документ,
отхвърлянето на такива, които нямат принос към тази препоръка и замяната им с мерки и
дейности, които ще допринесат реално за изпълнението на препоръката. Авторите на този
документ са готови да се включат в подобен преглед, както и с предложения за конкретни
мерки и дейности.
2. Текстовете, отнасящи се до приноса на всяка от петте ЦП към съответните цели на ООН за
устойчивото развитие да бъдат проверени и приведени в съответствие.
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Препоръки за ЦП 1
1. В мерките свързани с научно-изследователска и развойна дейност да се приоритизира
подкрепата за изследвания и иновации, свързани с постигане целите на политиките за климата
и околната среда.
2. В мерките, свързани с подкрепата на висшето образование да се приоритизира
подкрепата за специалности, свързани с обучението на специалисти в областта на
климата и околната среда, както и на образователни програми в тези две области за
всички релевантни специалности.

Препоръки за ЦП 2
1. Да се обособи текст за приноса на тази цел към постигането на климатичните цели.
2. Да се конкретизират и посочат мерките и интервенциите (по всяка от областите за
интервенции), които ще имат пряко и непряко отношение към изпълнението на климатичните
цели на ЕС и България и в какво точно ще се проявява то.
3. В очакваните резултати да се дадат очакваните ефекти за климата (намаление на емисиите
на ПГ и др.) - по всяка от областите на интервенции.
4. Да се посочи (може и в Приложение) кои от националните стратегически документи, към
които се очаква да има принос изпълнението на тази цел на политиката, са в процес на
изработване, кои имат отношение към постигането на климатичните цели на страната и кои
изтичат преди 2027 г.

Препоръки за ЦП 3
Необходимо е да се приоритизират еднозначно действията в ЦП 3, свързани с мобилността и
свързаността (мерки, интервенции), които водят директно до подобряване климатичните
характеристики на транспортния сектор. Това приоритизиране следва да изглежда така: с
европейски средства от всички програми и „механизми“ ще се финансират проекти по следната
йерархична стълбица:
 железопътен транспорт – инфраструктура и подмяна на подвижния състав, свързаност с жпсистемите на съседните държави, ИТС;
 интермодален транспорт – инфраструктура, свързаност на системите, ИТС;
 Лот 3.2 на АМ „Струма“ по екологична алтернатива извън Кресненския пролом;
 подобряване на водния транспорт – черноморска свързаност и свързаност по р. Дунав (по
екологосъобразни варианти);
 други пътни проекти по ТЕН-Т (основна);
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За целта е необходимо:
 да се променят очакваните заложени резултати, като се увеличи делът на завършената ТЕНТ жп-мрежа (основна) в края на периода;
 да се промени разпределението на предвидените суми за железопътната и пътната
инфраструктура, като съотношението между двете оси на оперативната програма за транспорт
стане поне 65:35 в полза на жп-инфраструктурата;
 работата на жп-системата и на ТОЛ-системата да се организира едновременно и
синхронизирано по начин, който да направи икономически изгодно прехвърлянето на
вътрешен и международен товаропоток от пътища на жп-транспорт или интермодални системи.

Препоръки за ЦП 4
1. Да се обособи текст за приноса на тази цел към климатичните политики, вкл. да се посочат
мерките и интервенциите, чрез които ще се реализира този принос.
2. Да се посочат очакваните резултати за броя обучени и/или преквалифицирани работници
и безработни в специалности, свързани с прилагането на климатичните политики (енергийна
ефективност, ВЕИ, транспорт и др.)
3. Да се подкрепят приоритетно мерки и проекти, които включват образователни
дисциплини и програми, свързани с околната среда и климата на всички нива в училищата.
4. Необходимо е да се заложи изготвянето на стратегия (с план за действие) за работа с т.н.
„климатични бежанци“ – проблем, който ще се засилва през следващите години. Проблемът с
бежанците/мигрантите от предишното десетилетие показа, че ЕС като цяло няма решения,
които да удовлетворяват всички държави и правителства, и които да работят устойчиво. Нещо
повече, този проблем се превърна в заплаха за интеграцията на самия ЕС като ценностна база,
икономическа база, социални и здравни характеристики.

Препоръки за ЦП 5
1. Да се направи анализ и се посочат всички възможни мерки и интервенции, които ще имат
отношение към климатичните политики и цели и се посочи как това ще се случи в процеса на
допълняемост между ЦП 5 и останалите ЦП.
2. Да се посочат очакваните резултати, свързани с постигането на климатичните цели.
3. Да се даде в приложение как подходът за включване на местните общности ще ги
подпомогне подпомогне за адекватно участие взимането на решения.
4. СП да предвиди финансиране изготвянето на териториално-административна реформа на
Република България, която да включва регионално самоуправление и максимална
децентрализация на второ и трето ниво на самоуправление.
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5. Мерките и интервенциите в туризма да подкрепят основно такива форми на туризъм,
които допринасят за опазването на околната среда и културното наследство, както и
допринасят за постигане на климатичните цели.
6. Стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по Европейския фонд за
морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) да преминават тестове по Регламент 2020/832,
като условие за получаване на подкрепа.

Препоръки за точки 3-8:
за т. 3 – да се попълни таблицата
за т. 7 – да се включат изрично специални обучения на държавната, областната и
общинската администрации, работещи със средствата на европейските фондове, за
значението, целите и прилагането на политиките, които определят основата на „Зеления
преход“, „Справедливия енергиен преход“ и „Дигиталния преход“, вкл. и политиките по
климата.
за т. 8 – да се попълни таблицата.

Заключение
Проектът на Споразумението за партньорство изисква значителни промени и подобрения.
Вероятно част от проблемите биха могли да се отстранят чрез предоставяне на допълнителна
информация и данни, но има и такива, които изискват преработка на цели, проекти и бюджети.
Процесът на промените и подобренията трябва да се направи в синхрон с промените и
подобренията в проекта за Плана за възстановяване и устойчивост и други финансови
инструменти.
В този му вид СП не би могло да послужи в пълен обем на поставените европейски и
национални цели и се нуждае от солидна преработка.
Изразявамe надеждата, че настоящето становище ще бъде полезно и заявяваме нашата
готовност за предоставяне на допълнителна информация и съдействие при необходимост.

С уважение,

Ясен Георгиев
Изпълнителен директор
Институт за икономическа политика

Петко Ковачев
Директор
Институт за зелена политика

Институт за икономическа политика
Бул. Витоша 126, ет. 6; София 1463
Тел.: (+359) 2 952 2947
epi@epi-bg.org http://www.epi-bg.org

26

