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Действията за намаляване на емисиите парникови газове като основен елемент на политиките за реагиране на 
промени в климата в България – общи положения и факти 

Много често промените в климата се свързват с емисиите на парникови газове (ПГ) – изразени в еквивалент на 
въглероден диоксид (СО2) в атмосферата, а политиките за реагиране на тези промени – с действия за намаляване 
на емисиите ПГ. Всъщност климатичните промени в съвременната епоха се проявяват по много и разнообразни 
начини в различните части на планетата, затова политиките по климата трябва да включват разнообразни 
действия, отчитайки местните особености като проява на глобалните процеси. В настоящия анализ търсим 
отговор на въпроса защо действията за намаляване на емисиите ПГ са предмет на толкова голямо внимание и в 
международен, и в национален аспект. Отправна точка на анализа са следните особености на политиките за 
реагиране на промени в климата:  

▪ те са „хоризонтални“ политики – в една или друга степен имат отношение към всички сектори на икономиката и 
сфери на обществения живот; 

▪ дейностите за осъществяване на тези политики изискват участие и принос от държавни институции и органи, 
както и от бизнеса, гражданските организации; 

▪ те се осъществяват с два основни вида мерки: мерки за смекчаване на отрицателни ефекти от климатични 
промени и мерки за адаптиране към вече случващи се такива.  

Действия за намаляване на емисиите ПГ могат да се предприемат както чрез мерки за смекчаване на ефектите от 
климатични промени, така и чрез мерки за адаптиране към вече случващите се такива. Първият вид мерки имат 
дългосрочен характер и в голяма степен се определят от международните и европейски ангажименти на дадена 
страна, докато мерките за адаптиране към климатични промени имат по-краткосрочен характер и следва да се 
формират най-вече на национално ниво, отчитайки специфични национални и локални условия в даден момент. 
Тъй като недостатъчни или неправилно прилагани мерки за изпълнение на международните и европейски 
ангажименти на страната могат да доведат до предвидените в съответното законодателство наказателни 
процедури и санкции, тук ще разгледаме действията в България за намаляване на емисиите ПГ чрез мерки за 
смекчаване на ефектите от климатични промени. 

Международната политика за реагиране на промени в климата се осъществява съгласно Рамковата конвенция на 
ООН за изменение на климата (РКОНИК, в сила от 1995 г.), допълнена от Протокола от Киото (ПК, в сила от 2002 
г.) за действията до 2020 г. За страните-членки на Европейския съюз (ЕС) тези политики са конкретизирани чрез 
редица актове, основен от които за националните политики в момента е законодателният пакет „Климат-
Енергетика”, осигуряващ изпълнение на стратегията „Европа 2020”. В този пакет са определени общи европейски 
и задължителни национални цели на политиката за реагиране на промени в климата, като общите европейски 
цели до 2020 г. са: 
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• намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 20% спрямо нивата от 1990 г.; 

• намаляване на потреблението на енергия с 20% от планираните за 2020 г. нива - чрез подобряване на 
енергийната ефективност; 

• увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ - водна, ветрова и слънчева енергия, 
биомаса и др.) до 20% от крайното общо потребление на енергия. 

Националната задължителна цел на България за дела на ВЕИ е той да достигне 16% от крайното общо 
потребление на енергия до 2020 г., а за енергийната ефективност – увеличение с 25%. По отношение на 
националната цел за постигане на европейската за намаляване на емисиите на ПГ, България е в специфична 
ситуация по следните причини. За изпълнение на поетите от ЕС като цяло задължения по РКОНИК и ПК, 
вътрешното разпределение за намаляване на емисиите ПГ от страните-членки става по Схемата за търговия с 
емисии (ETS, СТЕ – по Директивата за търговия с емисии 2003/87/ЕО) и по Решението за споделяне на усилията 
(ESD, РСУ – съгласно решения 2002/358/ЕО и 406/2009/ЕО), чрез които всяка страна получава определени 
количества квоти за емисии на ПГ. В рамките на СТЕ обаче такива квоти получават големите източници на емисии 
ПГ (големите горивни инсталации, ГГИ – такива са ТЕЦ за производство на енергия от въглища, петрол или газ, 
пещи в металургичната и химическата промишленост и др.) на територията всяка страна. При недостиг на квоти – 
т.е. при по-големи от допустимите количества емисии, съответните ГГИ ги закупуват на текущи цени, което се 
отразява върху цената на тяхното производство (например, цената на произведената от ТЕЦ електро- или 
топлинна енергия). В същото време, България участва и в международната търговия с квоти емисии на ПГ 
съгласно РКОНИК и ПК, където все още страната като цяло има излишък от квоти за продажба. Затова - за разлика 
от повечето страни-членки на ЕС, не само че не се налага намаляване на общото за България количество емисии 
на ПГ, но до 2020 г. е възможно увеличение на тези емисии с до 21% спрямо нивото им през 2005 г., а от 
продажбата на квоти страната има финансови постъпления. Някои факти относно тези продажби са разгледани 
по-нататък в анализа. 

Международните и европейски задължения на България за провеждане на политика по климата са въведени в 
националното право първоначално със Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., с 
многобройни промени след това), а от 26.02.2014 г. – със Закона за ограничаване изменението на климата 
(ЗОИК), както и с допълващите ги подзаконови нормативни актове. Членството на България в ЕС дава възможност 
и за прилагане на допълнителни регулаторни инструменти, каквито са Споразумението за партньорство (СП) и 
оперативните програми (ОП) за даден програмен период. Тъй като тези документи задължително прилагат 
европейските законодателство и изисквания във всички области/сектори, след нотификация от Европейската 
Комисия (ЕК) те се превръщат в законодателна база за осъществяване на дейности, с които да се постигнат 
съответно европейски и национални цели, включително тези на политиките за реагиране на промени в климата. 
Интегрирането на политики и мерки за реагиране на промени в климата в СП и ОП за периода 2014-2020 г. е 
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един от критериите при оценка прилагането на съответните документи от ЕК, като предвиденото финансиране 
за такива политики и мерки трябва да е поне 20% от средствата по всяка ОП. 

Въз основа на горното, според експертите на „Зелени закони“ (ЗЗ) основни приоритети на националната 
политика за реагиране на промени в климата до и след 2020 г. трябва да бъдат: 

Приоритет 1  

Осигуряване изпълнението на задължителните национални цели като принос за постигане на общите европейски 
цели до 2020 г. и своевременно подготвяне за изпълнение на задълженията, произтичащи от Парижкото 
споразумение, за периода след това. 

Приоритет 2  

Отчитайки рисковете, свързани с вече случващите се на територията на България климатични промени, 
осъществяване реално на политика и конкретни мерки за адаптиране към тези промени в краткосрочен план – 
чрез интегриране съответно на политика за реагиране на промени в климата в СП и ОП за периода 2014-2020 г., и 
в по-дългосрочен план - чрез Национална стратегия за адаптиране към промени в климата (България е една от 
трите страни-членки на ЕС без такава стратегия: http://climate-adapt.eea.europa.eu/adaptation-strategies !). 

Приетото на 21-вата годишна среща на върха по РКОНИК (СОР21, 30 ноември – 12 декември 2015 г., Париж) ново 
международно споразумение за действия след 2020 г., което очертава рамка и за действията на ЕС за смекчаване 
на ефектите от климатични промени, трябва да намери съответно отражение в националната политика за 
реагиране на тези промени. Тъй като в Парижкото споразумение са заложени амбициозни цели за намаляване 
на емисиите ПГ след 2020 г., а целите на ЕС предвиждат намаление на тези емисии с 40% до 2030 г., нашата 
страна ще се окаже в различна от сегашната позиция: вместо да разполага с излишък от квоти на такива емисии, 
които да продава, България ще трябва в най-скоро време да предприеме реални действия, така че да се осигури 
икономически растеж на страната в дългосрочен план, но без да се увеличават значително емисиите ПГ (развитие 
на ниско-въглеродна икономика). Това е изключително трудна задача, която изисква още сега да започне 
координирана и интензивна работа на много държавни институции, бизнеса и местните власти. Има ли 
признаци, че правителството / МОСВ вече (поне) мисли в тази посока? По-скоро не, ако съдим от публикуваните 
напоследък за обществено обсъждане: 

 - проект на Решение на МС за "определяне на реда и начина за разходване на част от преходния остатък по 
валутна сметка на приходите от продажба на квоти на емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, 
постъпил в бюджета на Министерството на околната среда и водите до 31 декември 2012 г.". Проектът беше 
публикуван първо на 22.01.2016 г. със срок 04.02.2016 г. и отново – на 30.01.2016 г., със срок 13.02.2016 г.. Преди 
изтичане на този срок, обаче, правителството реши, че МОСВ ще предостави за управление на Националния 
доверителен екофонд 15 млн. лв. . Макар че става дума за разходване на средства от една и съща сметка, има 
съществена разлика в предложените в рамките на седмица варианти на доклада от министъра и на проекта за 

http://www.zelenizakoni.com/tema/klimat/prioriteti%20
http://climate-adapt.eea.europa.eu/adaptation-strategies
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=161
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=161%20
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=135
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=7876&g
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=161
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Решение на МС. Оставяме настрана факта, че е била необходима седмица на администрацията в МОСВ да 
коригира безсмисленото предложение „заложената в Закона за държавния бюджет за 2016 г. целева сума в 
размер на 15 млн. лева да бъде разходвана, като тези средства да бъдат предоставени за управление на 
Националния доверителен екофонд (НДЕФ)“. Същественият проблем е дали изразходването на „приходите от 
продажба на квоти на емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, постъпил в бюджета на 
Министерството на околната среда и водите до 31 декември 2012 г.“ е важният в момента въпрос за 
обществено обсъждане?  

- "Проект на Решение на МС за одобряване на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на 
Организацията на обединените нации по изменение на климата". Такова Решение звучи като важна тема за 
обсъждане, но в доклада на министър Василева за мотивиране на проекта за него освен 3 страници фактология, 
има само едно изречение по същество: "Новото споразумение не преразглежда статута на Република България 
по РКООНИК и българската страна продължава да се счита за „страна с икономика в преход”. Т.е., няма нужда 
да се променя каквото и да било в политиката и действията у нас за реагиране на промените в климата. Затова 
МОСВ предлага МС да реши: (1) „Одобрява Споразумение от Париж към Рамковата конвенция на 
Организацията на обединените нации по изменение на климата", и (2) " Предлага на Президента на Република 
България да подпише Споразумението по т. 1 от името на Република България при условие за последваща 
ратификация." ! 

И в двата горни примера, но особено във втория, възниква въпроса за какво се консултира МОСВ с 
обществеността? Може би, дали да започне реално процесът на ратификация от РБългария на Споразумението от 
Париж? Ако е така, към обявата за консултацията трябваше да бъде приложен превод на Споразумението на 
български език. Щом документът липсва, тогава е налице формална процедура на консултация с обществеността 
в обичайния стил – 14 дни (6 от които почивни) за реакция и ако някой все пак напише становище и даде 
предложения, то да не се взема предвид. По-важният въпрос, обаче, е защо позициите, с които България участва 
на европейски и международни форуми по политиката за климата, остават тайна не само за широката 
общественост, но дори и за членовете на Националния експертен съвет по изменение на климата?! Така беше и с 
позицията, която нашите представители са защитавали по време на преговорите преди приемането на 
Споразумението от Париж. Освен това, почти никой в България не разбра, че на 01.12.2015 г. пак в Париж зам. 
министърът на земеделието и храните В. Грудев е подписал от името на правителството на Р Бьлгария 
инициативата ”4 на 1000: Почви за продоволствена сигурност и климат“. Този акт, обаче, е в тясна връзка с вече 
започналите действия за конкретизиране ангажиментите на ЕС, съответно на страните-членки, за изпълнение на 
целта за 40% намаление на емисиите ПГ до 2030 г.: "Плановете на ЕК да се включат секторите земеползване и 
горско стопанство в политиките за намаляване на парниковите газове бяха ясни още преди срещата във 
френската столица. Сега Комисията предлага да се въведат национални цели за намаляване на емисиите в 
секторите, които (досега) не се включват в схемата за търговия с емисии – именно земеползване и горско 
стопанство. Законодателните предложения би трябвало да са готови до средата на годината." . Затова в дневния 

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=161
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=163
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=163
http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=183
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2016/02/08/2701001_s_kakvi_orujiia_shte_se_bori_es_s_klimatichnite_promeni/%20


 

 

 
 
 
 
СДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ  
проект: “Граждански мониторинг за по-зелени закони 
и устойчиво управление на природните ресурси“, 
phone: +359 885989593, e-mail: sip.bulgaria@gmail.com, 
www.zelenizakoni.com 

  

Проектът “Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси„ се финансира в 

рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg 

ред на предстоящия в края на тази седмица (4 март 2016 г.) Съвет на министрите по околна среда е включен 
дебат върху предложения от ЕК и Холандското президентство на ЕС по тези въпроси. 

Обобщавайки казаното по-горе и въз основа на постоянния преглед на публикуваните за обществено обсъждане 
документи на http://www.strategy.bg/PublicConsultations, от ЗЗ смятаме, че държавната администрация - по-
конкретно тази в МОСВ, МЗХ, МЕ, МРРБ, обикновено спазва процедура за подлагане на обсъждане на много 
специализирани документи, но такива от естество да определят политики и дългосрочни действия в национални 
мащаби - като например позициите, с които България участва на европейски и международни форуми, остават 
тайна. Конкретно в областта на политиките за реагиране на промени в климата провежданите в България 
обществени консултации/обсъждания са или съвсем формални – обявяват се обикновено в петък или в периоди 
на отпуски/празници, така че реално времето за реакция е не повече от 6-8 работни дни, или са по несъществени 
въпроси, докато Национални програми се инициират и осъществяват без необходимите предварителен анализ и 
широко обсъждане. Такива програми са например:  

- Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която МРРБ инициира 
в края на 2014 г. и осъществява от началото на 2015 г. 
(http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117 , коментар от ЗЗ 
http://www.zelenizakoni.com/novini/nacionalna-programa-za-renovirane-na-panelni-sgradi-znaem-li-kakvo-se-krie-
pod-tova-ime ).  

- Националната инвестиционна програма за климата: „най-новата програма на НДЕФ с принос към 
ограничаване изменението на климата. Тя е своеобразно продължение на Националната Схема за Зелени 
Инвестиции (НСЗИ)“. От ЗЗ ще направихме проучване да разберем имало ли е предварително обсъждане при 
стартиране на тази Програма и как точно тя ще допринася за „ограничаване изменението на климата“ у нас, но 
не намерихме информация/документ за обсъждане в УС на НДЕФ на проект за Инвестиционна програма за 
климата (ИПК) – на сайта има само "Оперативно ръководство на ИПК", прието с протоколи № 94/23 април 
2015 г. и № 95/19 октомври 2015 г. Впечатленията за провеждане на консултативен процес в НДЕФ са за 
твърде формално съгласуване на решенията на този Фонд. 

Така че важните въпроси, на които от „Зелени закони“ ще продължим да търсим отговор, са: като се подписват 
международни и европейски инициативи и споразумения, работи ли се реално по тях и как се спазват поетите 
ангажименти? Или се прилага „олимпийският принцип“ - да участваме, пък после ще мислим, а ще действаме, 
ако и когато започнат наказателни процедури срещу държавата?! Иначе, освен формално отчитане на дейност, 
полза от повечето консултации с обществеността няма. 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2016/03/04/
http://www.strategy.bg/PublicConsultations
http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117
http://www.zelenizakoni.com/novini/nacionalna-programa-za-renovirane-na-panelni-sgradi-znaem-li-kakvo-se-krie-pod-tova-ime
http://www.zelenizakoni.com/novini/nacionalna-programa-za-renovirane-na-panelni-sgradi-znaem-li-kakvo-se-krie-pod-tova-ime
https://ecofund-bg.org/programs/инвестиционна-програма-за-климат-2/
https://ecofund-bg.org/wp-content/uploads/Operations_manual_ICP_rev-19-oct-20151.pdf

