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АЯР  Агенция за ядрено регулиране 
БАН  Българска академия на науките 
БВП  брутен вътрешен продукт 
БДЖ  Български държавни железници 
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ГГИ  големи горивни инсталации 
ГЕП  горски еволюционни модели 
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ДС  доброволни споразумения 
ЕБВР  Европейска банка за възстановяване и развитие 
ЕО  Европейска общност 
ЕПЕ  единици погълнати емисии 
ЕПИК  Европейска програма по изменение на климата 
ЕРЕ  единици редуцирани емисии 
ЕС  Европейски съюз 
ЕСТЕ  Eвропейска схема за търговия с емисии 
ИАОС  Изпълнителна агенция по околна среда 
КЕП  крайно енергийно потребление 
КПКЗ  комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
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МСП  малки и средни предприятия 
МТЕ  международна търговия с емисии (по Протокола от Киото) 
МТС  Министерство на транспорта и съобщенията 
МФ  Министерство на финансите 
МЧР  механизми за чисто развитие 
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РЕЗЮМЕ 
ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА 
КЛИМАТА 

С ратифицирането на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение 
на климата и на Протокола от Киото към нея, Българското правителство ясно 
демонстрира своята загриженост и желание да се присъедини към международните 
усилия за предотвратяване на това изменение. Вторият Национален план за действие 
по изменение на климата (НПДИК) е правителствен документ, целящ да организира и 
насочи усилията на правителството за намаляване на въздействията, водещи до 
изменение на климата. Той е продължение на Първия НПДИК, който бе изготвен в 
периода 1996-98 г. и приет през 2000 г. Този план включваше група от съгласувани 
действия, които подпомогнаха страната при изпълнение на задълженията, поети с 
ратифицирането на Конвенцията (1995 г.) и подписването на Протокола от Киото. 
Икономическият растеж в България след 2000 г., заедно с промените в международната 
и национална политика и съответстващата законова рамка (повечето от тези промени 
са предизвикани от предстоящото присъединяване към Европейския съюз), изискаха 
осъвременяване и разширяване на Първия НПДИК. Това е постигнато във Втория 
НПДИК, който ще се прилага през периода 2005–2008 г. 

В процеса на осъвременяване на Плана са проведени множество консултации 
със заинтересованите страни, правителствените институции, представители на бизнеса, 
неправителствените организации и академичните среди, за да предоставят забележки и 
мнения, свързани с предложените политики и мерки. Този подход осигури прозрачност 
в изготвянето на Плана, както и адекватна преценка на текущата политическа и 
икономическа ситуация в страната. 

Вторият НПДИК включва преди всичко мерки, които не изискват значителна 
финансова подкрепа от държавата, тъй като настоящата икономическа ситуация в 
страната не позволява отпускане на значително държавно финансиране за прилагане на 
политики и мерки, отнасящи се до изменението на климата. В краткосрочен план 
прилагането на такива политики и мерки не е крайно необходимо. Според целта, 
определена в Протокола от Киото, страната има значителен резерв от намалени 
емисии. Независимо от това, ползите от приемането на Плана са значителни, тъй като 
той: 

1. Допринася за изпълнение на изискванията, определени в РКОНИК и в 
Протокола от Киото относно мониторинга, оценката и докладването на 
емисиите на ПГ. 

2. Дава възможност да се постигне готовност за ограничаване на емисиите 
при ситуация, в която икономическия растеж и емисиите са по-високи от 
очакваните тенденции. По този начин е възможно да се предприемат мерки 
за намаляване темпа на растеж на емисиите на ПГ в сравнение със 
степента на икономически растеж. 

3. Подпомага реализирането на ползи за страната от участие в така 
наречените гъвкави механизми от Киото – група от пазарни инструменти, с 
които страните могат да изпълнят задълженията си с минимални разходи. 
Привличането на средства при участие в тези механизми може да 
стимулира определени инвестиции в страната, както и да подобри 
конкурентноспособността на икономиката. 

4. Допринася за изпълнение на изискванията от законовата рамка на 
Европейския съюз. 
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5. Спомага за подготовката за изпълнение на бъдещи задължения, най-вече 
тези които ще засегнат годините след Първия период на изпълнение на 
задълженията (2008–2012 г.). Съществуването на подходяща национална 
стратегия за предотвратяване изменението на климата би поставило 
България в по-добра изходна позиция при преговорите относно бъдещите 
задължения. 

СТРУКТУРА НА ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА 
КЛИМАТА 2005-2008 г. 

Вторият план започва с въведение, което обяснява целта и обхвата на Плана в 
рамките на международните усилия за борба с изменението на климата. С цел да се 
представи настоящата ситуация в България и приложимостта на Плана, са представени 
тенденциите на изменението на количествата емисии на ПГ, както и базов сценарий за 
развитието им. Дадена е и оценка на уязвимостта към изменението на климата. 
Присъединяването към Европейския съюз е основен приоритет за България, поради 
което политиката по изменение на климата е важен фактор за постигане на тази цел. 
Представени са съществените елементи на политиката и законовата рамка на Съюза, 
отнасяща се до изменението на климата в различните сектори на икономиката. Също 
така е направено описание на условията и изходната позиция за прилагане на 
политиката по изменение на климата в България, включващи ролите на държавните 
институции и други заинтересовани страни. 

В Плана с подробности са представени политиките и мерките в отделните 
сектори, включително оценка на очакваното намаление на емисии, както и 
изискванията, необходими за изпълнението на плана. Тъй като финансирането по 
Гъвкавите механизми от Киото е важно за реализирането на тези мерки, отделна глава 
в Плана е посветена на прилагането на механизмите „Съвместно изпълнение на 
проекти” и „Международна търговия с емисии”. Разгледано е и приложението на 
Схемата на Европейския съюз за търговия с емисионни квоти, която засяга големите 
промишлени емитери в България. 

Във финалната част е оценен ефектът от предложените политики и мерки през 
Първия период на изпълнение 2008–2012 г. В перспектива до 2020 г. е оценено и 
очакваното развитие на количествата емисии на ПГ. Това развитие ще бъде взето под 
внимание при формиране на позицията на България в предстоящите преговори относно 
задълженията, поети за предотвратяване изменението на климата след 2012 г.  
СЦЕНАРИИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ В БЪЛГАРИЯ 

През периода 1988-2002 г. емисиите на ПГ в страната бяха значително 
намалени. Това намаление се дължи преди всичко на особеностите на икономическото 
развитие и процеса на преход към пазарна икономика, преструктуриране на 
промишлеността, премахване на субсидиите и устойчиво намаляване на продукцията 
на енергоемки производства за сметка на тези с по-малка енергоемкост. В резултат на 
това, България може уверено да очаква, че ще бъде под емисионния таван през Първия 
период на изпълнение. 



 

 7

Най-вероятният сценарий за 
развитие на емисиите на ПГ приема, 
че политиките и мерките, заложени в 
Първия план ще продължат да се 
изпълняват. В допълнение, сценарият 
отчита и предприсъединителните 
политики, които вече са одобрени от 
Българското правителство. Съгласно 
терминологията на РКОНИК, такъв 
сценарий се нарича „сценарий с 
мерки”, а във Втория план той е 
представен като „базов сценарий”. 
Сценарият предвижда очакваните 

количества емисии на ПГ през Първия период на изпълнение да бъдат на ниво от около 
80 млн. тона еквивалент на въглероден диоксид. Това е около 60 % от общото 
количество емисии, определено за България по Протокола от Киото, поради което 
страната ще изпълни своето задължение с минимални допълнителни усилия. На 
фигурата е показана тенденцията в развитието на емисиите на ПГ в България, както и 
очакваните нива до 2020 г. 
ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ 

България има значителен потенциал за допълнително намаление на въглеродния 
интензитет на икономиката. Този потенциал може да се реализира чрез прилагане на 
целенасочени политики и мерки. Във Втория НПДИК са представени 24 политики и 
мерки, които са допълнителни към тези разгледани в базовия сценарий и са насочени 
към всички сектори на икономиката. Тези политики и мерки използват един или повече 
инструменти, като например: 

• Законови инструменти: прилагане на Директиви на Европейския съюз, 
прилагане на различни законови и подзаконови актове, приватизация и др.; 

• Пазарни инструменти: участие в Международната търговия с емисии, 
прилагане на Европейска схема за търговия с емисионни квоти и др.; 

• Финансови инструменти: фондове или други източници за инвестиране 
като Схема за зелени инвестиции, Фондове Енергийна ефективност и др. 
напр. данъчни облекчения, гаранции за банкови заеми; 

• Научна дейност; 
• Доброволни споразумения и др. 

В таблицата е показано допълнителното намаление на емисиите на ПГ, което 
може да се очаква при изпълнение на тези секторни мерки: 

Сектор Допълнително годишно намаление през 2010 г.  
(млн. тона) 

Енергетика 4 (без мярка Е2, виж глава 6) 
Промишленост 0.7 
Бит и услуги 2.4 
Транспорт 0.1 (без мерки Т4 и Т5, виж глава 6) 
Земеделие 0.2 
Отпадъци 0.9 

Прилагането на тези допълнителни мерки би довело до различни нива на 
емисиите на ПГ в сравнение с нивото предвидено в базовия сценарий. Тези нива ще 

Прогноза за агрегирани емисии на ПГ до 2020 г., при цел от Киото, 
базираща се на инвентаризацията за 2002 г., Mt CO2 – екв. 
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варират в зависимост от това кои от мерките (или групи от мерки) ще имат по-голям 
приоритет. За да се оцени ефекта от прилагането на мерките върху нивото на емисиите 
на ПГ са разработени 3 допълнителни сценария. Те са описани по-долу, като 
очакваният ефект върху емисиите на ПГ е представен на фигурата. 

• Сценарий 1 (S1): 
Прилагане на мерки за 
подобряване на 

енергийната 
ефективност при 
потреблението на 
енергия (промишленост, 
транспорт, бит и услуги). 
Съгласно този сценарий, 
сумарните емисии на ПГ 
през периода 2007–2010 г. 
остават на ниво от 75 млн. 
тона, с последващо 

увеличение до 81 млн. тона през 2017 г. и до 83.5 млн. тона през 2020 г. 

• Сценарий 2 (S2): Прилагане на мерки за насърчаване производството на 
енергия от възобновяеми източници. Прогнозата включва всички допълнителни 
политики и мерки от сценарий S1, както и тези, отнасящи се до използването на 
възобновяеми източници на енергия. Съгласно този сценарий, намалението на емисии 
на ПГ от нивото предвидено в S1 е: 0.28 млн.тона през 2010 г., 0.39 през 2015 г. и 0.46 
през 2020 г. 

• Сценарий 3 (S3): Прилагане на мерки, засягащи конвенционалното 
производство на енергия. Прогнозата включва всички политики и мерки от S1 и S2, 
както и тези отнасящи се до производството на енергия. Допълнителното намаление на 
емисии на ПГ в сравнение със S1 е 3.8 млн. тона през 2010 г., 4.2 млн.тона през 2015 г. 
и 4.2 млн.тона през 2020 г. 
ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКИ И МЕРКИ, НАМАЛЯВАЩИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯТА, СВЪРЗАНИ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

Българското правителство ще предприеме действия за стимулиране участието 
на страната в международните усилия за предотвратяване изменението на климата. 
Тези действия също така ще спомогнат за по-нататъшно и цялостно прилагане на 
политиките и мерките, свързани с изменението на климата, и по-специално на тези, 
които осигуряват нужното финансиране за тяхното прилагане. 

Повишаването на капацитета на държавните институции е задължително 
условие за изпълнението на проекти „Съвместно изпълнение”, както и за провеждането 
на контрол и мониторинг. Освен това трябва да се подобри законовата рамка засягаща 
проектите „Съвместно изпълнение” и “Търговия с емисии”. Ще се подобри 
разпространението на информация и обучението на специалистите, изготвящи 
проектни предложения и на експертите от финансиращите институции. 

През следващите няколко години ще се обърне специално внимание на 
прилагането на Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз. Ще бъдат 
изпълнени следните задачи: оценка на опита на новоприетите членки на ЕС; 
изясняване функциите и управлението на Системата за търговия с емисии; извършване 
на нужните допълнения в законодателството за околната среда и други (финансови и 

  Прогнози за измененито на емисиите на ПГ до 2020 г., Mt 
CO2-екв.
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данъчни) закони. Също така ще се изготви план за разпределение на емисионните 
квоти за участващите инсталации, както и ще се разработи механизъм за мониторинг и 
докладване според изискванията на ЕС. За осъществяване на фактическата търговия ще 
бъде създаден регистър на емисиите. За да бъдат подготвени участниците от 
енергийния и промишления сектор както и държавните институции, които ще вземат 
участие в този процес, ще се проведат информационни кампании и обучение на 
специалисти. 

За да се подобри финансирането на политиките и мерките се планира създаване 
на Схема за зелени инвестиции (СЗИ). За целта е необходимо да се създадат базови 
условия и развитие на структурата на СЗИ, като се образува фонд за акумулиране на 
приходите от международната търговия с емисии и се определят правилата, според 
които тези приходи ще се използват. Подобно на Схемата за търговия с емисии на ЕС, 
този инструмент също така изисква обучение на специалисти по търговия с емисии в 
отговорните агенции. За да се оползотвори фонда, трябва да се приключат преговорите 
с потенциалните инвеститори/купувачи, проявяващи интерес за закупуване на 
свободното количество емисии на ПГ, които страната може да продаде. 
ФИНАНСИРАНЕ НА МЕРКИТЕ 

В момента България не може да осъществи разширено финансиране от 
държавния бюджет за прилагане на политики и мерки, свързани с изменението на 
климата. Използването на субсидии е крайно ограничено, поради което източниците 
ще се търсят извън държавните фондове. Такива могат да бъдат както национални, така 
и международни източници. 

Донорските фондове на международните финансови институции като ЕБВР и 
Световната банка ще бъдат полезни за подпомагане на кредитни линии, финансиращи 
проекти за енергийна ефективност или производство на зелена енергия. В допълнение, 
средства за общи инфраструктурни подобрения могат да се получат от структурните 
фондове на ЕС - ИСПА и др. От своя страна, Схемата за търговия с емисии на ЕС също 
трябва да създаде финансов стимул за големите промишлени емитери на ПГ да 
намалят емисиите си. Други източници за финансиране са директно свързани с 
механизмите, определени в Протокола от Киото. Използването на тези механизми 
може да стане на национално ниво чрез Схемата за зелени инвестиции. Тази схема се 
финансира от приходи от продажбата на емисии чрез международна търговия. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Емисиите на ПГ в България са под лимита за Първия период на изпълнение. 
Страната е поставена пред предизвикателството да контролира и ограничава 
очакваното бъдещо покачване на емисиите в резултат на икономическия растеж. 
Намаляване или поддържане на нивата на емисии на ПГ може да се осъществи с 
минимални разходи сега, тъй като след години маргиналните цени на бъдещите мерки 
за намаляване на емисиите на ПГ ще се повишат. Най-добрият подход за България при 
поддържане на ниски нива на емисии на ПГ е чрез ограничаване, доколкото е 
възможно, на промишлените производства с голям въглероден интензитет. 
Необходимо е да се обръща особено внимание на проблемите, свързани с изменението 
на климата при изготвяне на националните политики за икономическо развитие. В тази 
връзка, Вторият план предлага подробни насоки за промени в различните сектори на 
икономиката. 

Като част от дейностите за присъединяване към ЕС, България в момента 
транспонира Европейските директиви, които са директно или индиректно свързани с 
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политиките и мерките, отнасящи се до изменението на климата. Такава е например 
Директивата, засягаща търговията с емисии. Въпреки че транспонирането на тези 
директиви изисква предимно промени в законовата рамка, фактическото прилагане на 
мерките за намаляване изменението на климата, предвидени в директивите ще засегнат 
и други заинтересовани страни извън структурите на правителството. Една от целите 
на Втория национален план е да информира тези заинтересовани страни и да посочи 
нужния капацитет и опит, които те трябва да придобият. 

Вторият НПДИК показва важността на механизмите от Протокола от Киото за 
реализирането на целите на страната, свързани с изменението на климата. Планът 
представя ключовите елементи и определя действията за по-нататъшно насърчаване 
използването на тези механизми. Той поставя основните предпоставки за привличане 
на допълнителни инвестиции и икономически ползи за страната при намаляване 
въглеродния интензитет на българската икономика, като едновременно с това се 
увеличава нейната конкурентноспособност. Изпълнението на Плана би осигурило 
добри стартови позиции на страната в участието й в международните дейности по 
предотвратяване изменението на климата сега и след 2012 г.  
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1. Въведение 
1.1. Цел и обхват на плана за действие 

България засвидетелства своята загриженост и желание да се присъедини към 
международните усилия за намаляване на изменението на климата като подписа и 
ратифицира Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата 
(РКОНИК) и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по 
изменение на климата. 

Първият национален план за действие по изменение на климата (НПДИК) беше 
разработен в България през периода 1996–1997 г. и одобрен от Правителството през 
2000 г. Той възприе пакет от съгласувани действия на България за периода 2000–2005 
г., които са в съответствие с международните задължения, които страната е поела в 
контекста на Рамковата конвенция на ОН, както и с Европейската програма по 
изменение на климата към ЕС. 

Икономическото развитие на България след 2000 г., както и промените в 
международната и вътрешна политика и законовата рамка на страната изискваха 
осъвременяване на НПДИК. Този осъвременен план ще се прилага през периода на 
2005–2008 г., докато ефекта от мерките по отношение на намаляване на емисиите на 
парникови газове се оценява към 2012 г., т.е. в края на първия период на задължения по 
Протокола от Киото и до 2020 г. 

В документа са включени четири категории действия: 
• действия, отнасящи се до прилагане на политики и мерки, които водят до 

намаление на емисиите на ПГ в различните сектори в България;  
• действия, отнасящи се до създаване на условия за въвеждане на мерки за 

ограничаване на емисиите, включително институционални споразумения 
за изграждане на капацитет и повишаване на информираността на 
населението; 

• действия, свързани с възможностите за мониторинг и регистриране на 
емисиите на ПГ и системна оценка на тенденциите и прогнозите, 
включително и оценка на влиянието на политиките и мерките върху тези 
тенденции; 

• действия, свързани с въвеждането и прилагането на Проекти Съвместно 
изпълнение и Схемата за търговия с емисии. 

Планът се състои предимно от мерки, които не изискват бюджетни средства, 
тъй като състоянието на България в момента не позволява отпускането на големи 
бюджети или други държавни средства за осъществяване на политиките и мерките за 
изменение на климата. Въпреки това, планът посочва пакет от “резервни” политически 
инструменти и мерки, които могат да бъдат приложени в случай, че се наблюдава по-
ускорен от очаквания ръст на емисиите или когато финансовото положение на 
България позволи по-активно участие на Правителството в тази област. 

1.2. Връзки с други правителствени политики и планове 

Действията, политиките и мерките в плана се отнасят до всички сектори на 
българската икономика: енергетика, промишленост, транспорт, селско и горско 
стопанство, комунално-битов сектор и услуги. Това означава, че действията в НПДИК 
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трябва да са в съответствие с други правителствени политики и планове, които имат 
връзка с проблема по изменението на климата.  

Такива важни планове са Националната стратегия по околна среда и План за 
действие 2000-2006 г., Националните програми за развитие, Националната транспортна 
политика и Енергийна стратегия на Република България (обн. ДВ №71/23.07.2002 г.) 

Освен това, тясното взаимодействие на политиките от тези области с 
политиката и стратегията по изменение на климата изисква активно участие и 
заангажираност на всички министерства, отговорни за провеждането на тези политики 
при прилагането и изпълнението на НПДИК. Особено важна роля играе 
Междуведомствената комисия по изменение на климата (МВКИК), която включва 
следните ведомства: 
 
Министерство на околната среда и водите Министерство на образованието и науката 
Министерство на икономиката Министерство на външните работи 
Министерство на финансите Министерство на земеделието и горите 
Министерство на правосъдието Министерство на вътрешните работи 
Министерство на транспорта и 
съобщенията 

Министерство на енергетиката и 
енергийните ресурси 

Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство 

Изпълнителна агенция за енергийна 
ефективност 

Община София-град (като наблюдател) 
 
 

Фигура 1.1 
Връзка между изменението на климата и секторите на икономиката 
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 13

1.3. Контекст и институционална рамка на проекта за осъвременяване на 
НПДИК 

Министерството на околната среда и водите е правителствената институция 
упълномощена да осъществява държавната политика, свързана с опазването на 
околната среда и изменението на климата. Министерството изпълнява водеща роля при 
осъвременяването и прилагането на Националния план за действие по изменение на 
климата. Междуведомствената комисия по изменение на климата беше създадена през 
2000 г., за да улесни взаимодействието и работата на министерствата и другите 
институции, и да осигури контрола и координацията на техните действия по изменение 
на климата. Комисията се състои от представители на повечето министерства и е 
председателствана от заместник-министър на МОСВ. МВКИК съдейства за 
осъвременяването на Плана за действие. Чрез МВКИК, другите министерства също 
бяха ангажирани в тази дейност. 

Процесът по осъвременяване на НПДИК беше подпомогнат от Правителството 
на Кралство Холандия чрез предприсъединителната програма PSO (PPA) (2003-2004 
г.). Консорциум от три холандски консултантски фирми – DHV Environment and 
Infrastructure, Холандският център за енергийни изследвания ECN и CAP-SD 
консултираше и ръководеше актуализацията на плана. Изпълнител на проекта от 
българска страна беше Институт по енергетика АД. Българската неправителствена 
организация “Блу линк” участваше като свързващо звено, за да информира 
екологичните организации в България за напредъка на работата по Втория национален 
план за действие и да разпространява новини, свързани с въпросите за изменението на 
климата. За тази цел “Блу линк” откри интернет – страница, съдържаща информация, 
дискусионен форум и новини за проблемите по изменение на климата и Националния 
план за действие. Интернет адресът на “Блу линк” е www.bluelink.net. 

Чрез подкрепата на холандското правителство осъвременяването и 
разширяването на Националния план за действие получи своето развитие в един открит 
процес на разработване, с ясно участие и ангажираност на заинтересованите страни. 
Планът се базира и основава на опита и практиките в Холандия и е адаптиран към 
българската действителност. Това се отрази на различните фази на изготвяне на плана: 

− оценка на институционалната ситуация, отнасяща се до 
осъвременяването на плана; 

− оценка на заинтересованите страни в областта на изменението на 
климата; 

− обучение и повишаване на информираността на членовете на МКИК 
относно проблемите по изменение на климата и Националния план за 
действие чрез различни семинари и работно посещение с учебна цел в 
Холандия; 

− установяване на формата за описание за мерките; 
− обучение за формулиране и избор на мерки, идентификация и избор на 
инструменти и на наличност на финансови средства от държавния 
бюджет, фондове или други финансови източници. 

1.4. Мониторинг и оценка на НПДИК 

Прилагането на пакета от политики и мерки, представени в този План за 
действие и тяхното въздействие върху емисиите на парникови газове ще бъде 
контролирано и оценявано съгласно следната рамка: 
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1. За всяка включена в Плана политика и мярка е посочена упълномощена 
правителствена организация, която носи отговорността за прилагането; 

2. Отговорните министерства и институции подготвят ежегодно (до 31 март) 
доклад до МОСВ за напредъка на прилагането на политиките и мерките през 
предшестващата календарна година. МОСВ съвместно с членовете на 
МВКИК ще определи формата на докладите и ще предложи индикатори за 
мониторинг и контрол на изпълнението; 

3. На основата на отчетите за прилагане на мерките ще се направи оценка на 
влиянието им върху емисиите на ПГ като се използва Националната система 
за оценка на антропогенните емисии на ПГ; 

4. Реалното нарастване на БВП и обемите продукция трябва да се включат в 
отчетите на министерствата и да се използват за периодично осъвременяване 
на тенденциите на емисиите на парникови газове. Отговорните 
министерства трябва да представят отчетни данни и прогнози, а МОСВ 
трябва да упълномощи организация която да осъвременява сценариите за 
изменение на емисиите; 

5. МВКИК координира участието на министерствата и институциите при 
контрола и оценката на НПДИК; 

6. Ежегодно МОСВ изпраща на МВКИК Национален доклад с резултатите от 
оценката и определя нуждата от допълнителни политики и мерки. През 2009 
г. МОСВ ще представи и докладва за пълната оценка на Националния план 
за действие за периода 2005-2008 г. на Министерския съвет. 

1.5. Структура на документа 

Този документ се състои от осем глави, всяка от които има по няколко раздела.  

Първа глава представлява въведение в плана, обяснява целта и обхвата на 
НПДИК и връзките му с други правителствени политики и планове. 

Глава 2 описва международните усилия в противодействие на изменението на 
климата, обобщава причините и последствията от изменението на климата и 
предоставя информация относно Рамковата конвенция на ОН по изменението на 
климата и Протокола от Киото.  

Историческият преглед на емисиите на парникови газове в България и базовият 
сценарий за бъдещото развитие на емисиите са представени в Глава 3. Тази глава също 
така обсъжда уязвимостта на България към измененията на климата. 

Глава 4 представя общ преглед по сектори на съответните политики и 
законодателство на ЕС, които са свързани с политиките по изменение на климата. 

Глава 5 представя обстановката и тенденциите в България по политиката по 
изменение на климата. Тя включва политическата рамка и институционалните 
ангажименти. В нея също така се посочват финансовите инструменти, действията за 
създаване на капацитет, общинските политики и повишаването на общата култура по 
въпроса, обучението и научните изследвания, както и обществената информация. В 
обособен раздел са посочени ролите на различните правителствени институции, медии, 
НПО и гражданите.  

Глава 6 описва подробно отделните политики и мерки за намаление на 
емисиите. Поради това, този раздел е основната, най-съществената част на Плана за 
действие. Повече от 20 политики и мерки са избрани от дългия списък с възможности. 
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Предпочетени са мерки, които не изискват бюджетни средства, имат ограничени 
изисквания за инвестиции, както и задължителните мерки. 

Глава 7 е посветена на прилагането на гъвкавите механизми по Протокола от 
Киото като Съвместно изпълнение и Международна търговия с емисии, както и на 
аспекти на въвеждането на Схемата на ЕС за търговия с емисии за големите 
промишлени източници в България. 

В Глава 8 е представена оценка на ефекта от прилагане на политики и мерки, 
предвидени в настоящия план за първия период на задължения по Протокола от Киото 
– 2008-2012 г. Тя представлява един дългосрочен поглед към периода до 2020 г. – 
втория период на задължения. 

1.6. Процес на осъвременяване и разширяване на Националния план за 
действие: 

По-долу Фигура 1.2 онагледява процеса, чрез който Националния план за 
действие е осъвременен и разширен. За да се избегнат недоразумения, старият план за 
действие е озаглавен Първи план за действие, докато настоящия разширен и 
осъвременен план е със заглавие Втори национален план за действие. 

Фигура 1.2 
Процес на осъвременяване и разширяване на Националния план за действие 
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2. Изменението на климата - една глобална заплаха 

2.1. Причини и последствия от изменението на климата 

Изменението на климата е предизвикано директно или индиректно от 
човешката дейност, която променя съдържанието на глобалната атмосфера. То е по-
голямо от нормалните климатични колебания, наблюдавани в сравними времеви 
периоди. Колебанията в климата се отнасят до вариации в средните стойности или 
други статистически показатели (като стандартно отклонение, проявление на 
екстремуми и т.н.) на климата във всички времеви или пространствени скали, освен 
тези на индивидуалните климатични явления. Променливостта може да се дължи на 
естествени, вътрешни за климатичната система процеси (вътрешна променливост), 
или на вариации във външните природни или антропогенни сили (външна 
променливост). 

Научната общност е единодушна, че вече сме свидетели на климатични 
промени, породени от антропогенни дейности, отделящи парникови газове (CO2, CH4, 
N2O и съединения на флуора). Ефектът е видим при средната температура на Земята, 
която се е покачила с 0.3-0.6 ºC за времето, откакто се провеждат наблюдения (1860 г.). 
Други знаци са увеличаващото се топене на ледниците през лятото, което води до 10-
15 процентното им намаляване и до покачване на нивото на Световния океан с 10-20 
cm през 20-ти век1. 

Въпреки че тези ефекти на пръв поглед може да изглеждат незначителни, 
влиянието им върху нашето ежедневие ще бъде много голямо. Изменението на климата 
би могло да доведе до по-нататъшно покачване на морското равнище, като по този 
начин се излагат на опасност от ерозия и наводнения крайбрежните зони по целия свят. 
То също би могло да доведе до по-сурово време и промени във валежите по целия свят, 
предизвиквайки наводнения и засушавания. Освен това местните екосистеми биха 
могли да се изменят поради променените условия, а глобалния кръговрат на водата 
може да бъде нарушен. Тези последици в крайна сметка ще повлияят на всички 
сектори на икономиката, природните ресурси и обществения живот. 

2.2. Рамкова конвенция на ОН по изменението на климата 

През 1992 г. световни държавни лидери и експерти по околна среда от повече от 
200 страни се събраха на световна среща, за да демонстрират своята загриженост и 
решимост да се противопоставят на глобалната екологична криза. България се 
присъедини към страните, подписали Рамковата конвенция на ОН по изменението на 
климата (РКОНИК) в Рио де Жанейро. РКОНИК е първото международно 
споразумение, което третира проблема за изменението на климата на глобално ниво. 
На тази световна среща Конвенцията беше подписана от повече от 160 страни.  

Декларираната цел на Конвенцията е да: 

“…се постигне…стабилизиране на концентрациите на парникови газове 
в атмосферата до ниво, което ще предотврати опасната антропогенна 
намеса в климатичната система. Това ниво трябва да бъде достигнато 
във времева рамка, достатъчна да позволи естествена адаптация на 
екосистемите към изменението на климата, да гарантира 

                                                 
1 Third Assessment Report of IPCC, одобрен с Решение №25/COP 7, 2001 г., Маракеш. 
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незастрашаване на производството на храни и да позволи по-
нататъшно развитие на икономиката по устойчив начин.” 

България ратифицира Конвенцията през март 1995 г., поемайки по този начин 
задължението да задържи емисиите си на ПГ под нивото им през базовата година. В 
съответствие с Член 4 на РКОНИК, България се възползва от правото си да избере 
базова година, различна от общоприетата 1990 г., (т.е. 1988 г.). Този избор беше 
свързан с преходния период в България, който превръща 1988 г. в една по-характерна и 
подходяща година в сравнение с първите години на прехода.  

Подписвайки РКОНИК и приемайки за цел стабилизирането на емисиите, 
България ясно декларира своята загриженост относно глобалното изменение на 
климата и своята политическа воля да поеме своите задължения по Конвенцията.  

2.3. Протоколът от Киото  

Конференцията на страните, проведена през декември 1997 г. в гр. Киото, 
Япония, е следваща стъпка в процеса на решаване на проблема с изменението на 
климата. Научните изследвания и факти в последните няколко години наложиха 
нуждата от разглеждане на нови, по-стриктни мерки за ограничаване на емисиите на 
ПГ. Страните по Конвенцията бяха приканени не само да стабилизират своите емисии 
(както се споразумяха през 1992 г.), но и да ги намалят с определен процент през 
първия период на задължения по Протокола (2008-2012 г.). България е ратифицирала 
Протокола от Киото на 15 август 2002 г. Целта, определена за България е 8 % 
намаление спрямо базовата година – 1988 г. 

Към август 2004 г. Протоколът е ратифициран от 159 страни. Той ще влезе в 
сила след ратификацията му от Русия. Световната общественост очаква Протокола да 
влезе в сила в края на 2004 г. или най-късно през 2005 г. 

Този План за действие е насочен към ангажиментите на България, поети към 
Протокола от Киото за първия период на задължения (до 2012 г.). Това обаче е само 
първата стъпка, насочена към предизвикани от човека проблеми, водещи до изменение 
на климата. По-нататъшни действия ще са нужни след 2012 г., за да се достигне 
крайната цел на РКОНИК, а именно “стабилизиране на концентрацията на ПГ в 
атмосферата на ниво, което ще предотврати застрашаващата намеса на човека в 
климатичната система”. 

Действията, които ще се предприемат след 2012 г. все още не стоят на дневния 
ред на РКОНИК. В задълженията след периода от 2012 г. е възможно 25-те страни 
членки на ЕС (или 25-те от ЕС + приетите до тогава) да имат отново обща цел за 
намаляване на ПГ в обща кошница. България трябва да се подготви за неформална 
дискусия на ниво ЕС и РКОНИК и да изготви и установи началната си позиция за 
преговорите, които ще последва. Това обхваща определяне на ключовите елементи от 
дългосрочната национална политика по изменение на климата (намаляване на 
емисиите и адаптация), включващи установяване на приложимите и достижими цели за 
намаление на емисиите на ПГ. Раздел 7.6. описва нужните действия. 
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3. Емисии на ПГ и изменението на климата в България 

3.1. Въведение 

Тази глава представлява преглед на тенденциите на емисиите на парникови 
газове, както и мерките, които са допринесли за намаляването на емисиите на 
парникови газове през годините. Също така е представен и базовия сценарий на 
емисиите (тенденцията на емисиите в бъдеще при съществуващите политики и мерки), 
както и уязвимостта на България към изменението на климата. 

3.2. Тенденции в емисиите на парникови газове и мерките за тяхното 
намаление 

3.2.1. Исторически преглед на емисиите на ПГ 

Инвентаризацията на емисиите на парникови газове за 2002 г. показа, че общите 
емисии на ПГ, изразени във CO2-екв. без да се взима предвид поглъщането по сектори, 
са 62.4 Mt. Нетните емисии (включително поглъщането от сектор земеползване, 
промени в земеползването и горите) са 54.1 Mt.2 

Таблица 3.1 показва нивата и тенденциите в емисиите на шестте основни ПГ, 
общите емисии и относителния дял от общите емисии, сравнени с базовата 1988 г. 

Таблица 3.1 
Общи емисии на ПГ (без поглъщането от сектор земеползване, промени в 

земеползването и горите), Mt, CO2-екв.3 
ПГ/година 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 
CO2 102.5 82.8 58.7 58.3 59.7 51.6 46.7 46.8 
CH4 24.4 25.6 23.6 15.4 15.0 11.8 10.2 9.4 
N2O 14.9 13.7 9.2 7.7 8.2 6.6 6.7 6.3 
HFCs/PFCs/SF6 n.a. n.a. n.a. n.a. >0 0.1 >0 >0 
ОБЩО 141.8 122.1 91.6 81.4 83.0 70.0 63.6 62.4 
дял от 1988, % 100 86.1 64.6 57.41 58.5 49.4 44.9 44.0 
 

Тенденциите на емисиите на ПГ в България за периода 1988–2002 г. отразяват 
основните икономически процеси в страната. Този период се характеризира с процес 
на преход към пазарна икономика (либерализация), преструктуриране на 
промишлеността (приватизация), премахване на субсидиите и устойчиво намаляване 
на продукцията на енергоемки производства за сметка на тези с по-малка 
енергоемкост. 

В резултат от структурните промени, делът на промишлеността в БВП намаля 
от 61 % през 1987 г. на 29 % през 2002 г., докато делът на услугите за същия период 
нарасна от 22 % на 50 %. Тенденциите на изменение на БВП, емисиите на ПГ, 

                                                 
2 В тази глава са използвани данни за емисиите на ПГ от “Инвентаризация на емисиите на ПГ 
за 2002 г. на България и национален доклад”. 
3 Сумарните емисии на ПГ, представени в Таблица 3.1 са изчислени в еквивалент на CO2 чрез 
следните коефициенти за потенциал за глобално затопляне (ПГЗ): CO2=1, CH4=21 и N2O=310. 
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първичното енергийно потребление (ПЕП) и крайното енергийно потребление (КЕП)4 
са представени на Фигура 3.1.5  

Структурните промени в икономиката доведоха до драстично намаление на 
крайното енергопотребление с около 55 %, докато за същия период първичното 
енергопотребление е намаляло с 45 %. Крайното енергопотребление за единица БВП 
през периода е намаляло с 42 %, сравнено с 28 % за първичното енергопотребление за 
единица БВП. 

Основната причина за не дотам рязкото намаление на първичното потребление 
е, че през 1988 г. България беше основен вносител на електроенергия (4.2 TWh внос на 
електричество от бившия Съветски съюз), докато през 2001 г. страната е основен 
износител (около 7 TWh износ на електроенергия към съседните страни). Емисиите от 
производството на 11.2 TWh електроенергия се равняват на повече от 12 Mt CO2. 

Фигура 3.1. показва устойчиво намаление на крайното и първичното 
енергопотребление през периода 1988–2002 г. Противно на тенденцията към устойчиво 
намаляване на емисиите на ПГ, ПЕП и КЕП, БВП след 1997 г.(когато нивото му 
достигна 67 % от това през базовата година) нарасна. През 2002 г. БВП достигна 82 % 
от нивото на базовата година. След 1997 г. изменението на консумацията на енергия и 
емисиите на ПГ не са свързани с нарастването на БВП. 

Фигура 3.1 

БВП, емисии на ПГ, първично и крайно 
енергопотребление, % (1988 =100 %)
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4 Първичното енергийно потребление е потреблението на енергия под формата на въглища, 
петрол, суров нефт, природен газ, дървесина и други, както и вноса на енергийни ресурси, 
електроенергия, бензин и други. Крайното енергийно потребление представлява потреблението 
на горива за добив на топло- и електроенергия. Крайното енергийно потребление е равно на 
ПЕП намалено с преобразуваната енергия, консумацията на енергийните производители, 
загубите при пренос и разпределение и крайното не енергийно потребление. 
5Използваните данни за производство и потребление на горива и енергия, за промишлеността, 
селското стопанство и други продукции, както и БВП, са взети от Статистическите годишници 
на НСИ  
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На Фигура 3.2 са представени два показателя: интензитет на БВП по емисии на 

ПГ и БВП. Намалението на интензитета (въглероден интензитет) на БВП е очевидно.  

Фигура 3.2 

БВП и емисии на ПГ на единица БВП
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3.2.2. Мерки за намаляване на емисиите на ПГ 

Сектор Енергетика 
Най-големият източник на емисии на парникови газове (ПГ) в страната са 

енергийните предприятия за производство на електрическа и топлинна енергия. През 
2002 г. на енергийния сектор се дължат 48 % от общите емисии. 

Понижението на интензитета на емисиите на ПГ беше причинено от намалената 
консумация на твърди горива. Тази понижена консумация е резултат от следните 
политики и мерки, приложени от Министерството на енергетиката и енергийните 
ресурси: 

− извършено преструктуриране на въгледобивните дружества и закриване на 
неефективните дружества и участъци; 

− спад на потреблението на местни въглища с 18,8% за производство на 
електрическа и топлинна енергия, който се дължи главно на увеличеното 
потребление на ядрената енергия с 12,9% за периода 1997-2002 г. (по данни 
на НСИ); 

− рехабилитация на ВЕЦ. Мерките, които бяха предприети за подобряване 
ефикасността на ВЕЦ включваха главно рехабилитация на турбините и 
хидротехническите съоръжения; 

− увеличено производство на електрическа енергия от АЕЦ “Козлодуй” ЕАД 
през 2002 година спрямо 2001 година: 
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• проекти за блокове 1 и 2 – увеличено електропроизводство (1–3 % 
годишно), дължащо се на по-високия товаров фактор на тези блокове. 
През 2002 г. те произведоха 5 TWh, докато през 1997 г. - само 3.9 TWh 
(двата блока бяха изведени от експлоатация през декември 2002 г.); 

• проекти за блокове 3 и 4 – увеличено електропроизводство (5-10 % 
годишно), дължащо се на по-висок товаров фактор. През 2003 г. те са 
произвели 5.4 TWh, сравнени с 4.3 TWh, произведени през 1997 г.  

• проекти за блокове 5 и 6 - увеличено електропроизводство (5-10 % 
годишно), благодарение на по-високия товаров фактор. През 2003 г. те са 
произвели 11.8 TWh, сравнени с 8.3 TWh, произведени през 1998 г. 

• през 2002 година бяха проведени редица мероприятия за подобряване 
безопасността на експлоатацията на ядрените съоръжения в АЕЦ 
“Козлодуй” ЕАД и повишаване на ефективността на технологичния 
цикъл. 

В резултат на това производството на електроенергия от ядрените мощности се 
е увеличило от около 15.8 TWh през 1999 г. до 20 TWh през 2002 г. (т.е. 25 %) и 
значително е допринесло за намалението на емисиите на ПГ. Приносът на централата 
за намалението на емисиите на ПГ може да бъде изчислен на 4.8 Mt CO2-екв.6  

Следните мерки са споменати в първия НПДИК, но част от тях не бяха 
приложени, а други – само частично: 

• ускорено развитие на хидроенергетиката – от всички ВЕЦ, които се очакваше да 
бъдат построени, само каскада Средна Въча е на етап договаряне и проектиране, 
докато каскади Места и Горна Арда са на етап предварително проучване. 
Мярката за въвеждане в експлоатация годишно на 20 MW микро ВЕЦ 
(започвайки от 2000 г.) също не беше изпълнена; 

• през 2002 година бяха подготвени всички необходими процедури за стартиране 
на приватизацията в енергийния сектор, която успешно се изпълнява в 
настоящия момент 

• съгласно Енергийната стратегия на България, Министерство на енергетиката и 
енергийните ресурси провежда балансирана политика за сигурност на 
енергийните доставки, като развитие на газопреносните и 
газоразпределителните мрежи, развитие на възобновяемите енергийни 
източници и мерки за повишаване на енергийната ефективност. През 2002 
година потреблението на газ от лицензираните газоразпределителни дружества 
е увеличено с 37% в сравнение с 2001 година. До 2003 година са създадени 34 
частни газоразпределителни компании. Разпределителните мрежи са в процес 
на планиране и изграждане; 

• въвеждането на газови (паро-газови надстройки) турбини, което води до 
увеличаване на ефективността на отоплителните и промишлените централи, 
беше отложено поради необходимостта от значителни инвестиции; 

• през 2000 година беше извършено преструктуриране на НЕК, в резултат на 
което на териториален принцип се обособиха седем електроразпределителни 
дружества и се осъществи отделяне на дейностите по преноса и разпределянето 
на електроенергия. Приложените мерки за намаляване на технологичните 
разходи при преноса и разпределението на електро- и топлоенергия и 
отчитането им ще дадат своето отражение в периода след 2003 година.  

                                                 
6 Базира се на средно количество на емисиите от 1.2 kg CO2/kWh (от вносни въглища 1.0 kg 
CO2/kWh, от лигнитни въглища 1.6 kg CO2/kWh).  
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Бит и услуги 
В този сектор е постигнато най-значителното намаление на емисиите 

(намаление със 78 %, което се равнява на около 6 Mt CO2-екв.) сравнено с базовата 
година. Намалението е постигнато чрез либерализация на енергийния пазар, и най-вече 
чрез премахване на субсидиите. Намалението на емисиите е причинено от намаленото 
потребление на течни горива и въглища и увеличеното потребление на природен газ и 
утрояване на потреблението на дърва и друга биомаса. Част от намалението на 
емисиите е постигнато чрез: 

• проведени рехабилитации на абонатните станции; 
• въвеждане на системата за топлинно счетоводство, която позволява 

регулиране и отчитане на действително потребената топлинна енергия; 
• предприети мерки за оптимизиране на производствената дейност на 

топлофикационните дружества. 

Изследванията показват, че потреблението на топлинна енергия е намалено с 
30%, т.к. в сградите не се поддържат нормални температури.  

Промишленост 
Правителствената политика за ускорена приватизация доведе до почти пълна 

приватизация на преработвателните предприятия. От съображения за икономическа 
ефективност, новите собственици на предприятия въведоха някои мерки “без цена” и 
“с ниска цена” за подобряване на енергийната ефективност. Прилагането на тези мерки 
доведе до значително намаление на емисиите на ПГ за периода 1997–2001 г. 
Наблюдаваното намаление на емисиите на ПГ, оценено на 6 Mt CO2-екв. (42 %, 
сравнено с нивото от 1997 г.), беше съчетано със стабилизиране на произведената 
продукция. 

Транспорт 
В първия план нямаше предвидени политически инструменти, които да 

подкрепят намалението на емисиите в този сектор. Приватизацията на автомобилния 
транспорт, значителното съкращаване на субсидиите за железопътния транспорт и 
закриването на железопътни маршрути доведоха до промяна в структурата на 
транспорта – от железопътен в автомобилен, което доведе до относителен растеж на 
емисиите на ПГ. 

Емисиите на ПГ от сектор транспорт намаляха с 43.5 % в сравнение с базовата 
година. Намалението на емисиите следва драстичния спад в транспортната дейност 
(измерена в km). Намалението на транспортираните товари (в тон-километри) за 
периода 1990–2001 г. е със 75 %. Голямата разлика между намалението на емисиите и 
намалението на товаропотока отразява променената структура на транспортиране от 
железопътни превози към автомобилни.  

Докато натовареността на железопътния транспорт намаля с 65 %, 
натовареността на автомобилния транспорт намаля с 45 %. Основното заключение е, че 
емисиите от сектор транспорт са намалявали по-бавно, отколкото общите емисии на 
ПГ в страната. 
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Селско стопанство 
Делът на селското стопанство в общото количество на емисиите на ПГ през 

1988 г. се оценяваше на 9.3 %. През периода 1988–2001 г. беше достигнато 65 % 
намаление на емисиите на ПГ. 

В този сектор не бяха приложени мерки за намаление на емисиите. Това 
намаление е пряко следствие от общия спад на селскостопанската дейност от 1988 г. 
насам. Намалението на емисиите от животновъдството следва намалението в броя на 
селскостопанските животни. Емисиите от вътрешночревна ферментация спаднаха с 68 
%, а от управлението на оборски тор – със 72 %. Поради намалената употреба на 
минерални торове, нивото на емисиите от земеделските почви (на които се дължи 5.8 
% от емисиите на ПГ в България през 1988 г.) значително намаля. 

Спадът на емисиите на ПГ се дължи на държавната политика, фокусирана върху 
прехвърляне на собствеността на земеделските земи и реорганизация на процеса на 
производство в частните фирми. 

Отпадъци 
Първият НПДИК и правителствените програми, одобрени през 1997 г. си 

поставят за цел осезателно намаление на генерираните количества отпадъци. За 
периода 1988–2002 г. беше постигнато 70 % намаление на генерираните отпадъци, 
водещо до значително намаление на емисиите на ПГ (особено на метана). Този 
резултат беше постигнат благодарение на спада в продукцията, подобрение на 
дейностите по събирането и разделянето на отпадъците и рециклирането им.  

Изводи 
1. През 2002 г. България е постигнала намаление на емисиите на ПГ със 79 Mt 

(около 56 %) в сравнение с базовата 1988 г. Основни движещи сили на това 
намаление бяха: 

• правителствените политики и мерки за преход към пазарна икономика, 
преструктуриране на промишлеността, приватизация и либерализация; 

• енергийна политика към либерализация на енергийните пазари и 
премахване на субсидиите; 

• намаление на населението; 
• спад на БВП. 

2. Въглеродният интензитет на българската икономика намаля с 46 % от 3.63 kg 
CO2-екв./BGN7 (2002) през 1988 г. на 1.95 kg CO2-екв./BGN (2002) през 2002 г.  

3. Отчетеното намаление на емисиите със 79 Mt е резултат от два основни 
фактора: 

• спад на БВП - 26 Mt (33 %) и 
• приложени политики и мерки – 53 Mt (67 %). 

4. Ако се направи корекция за вноса (през 1988 г.) и износа (през 2001 г.) на 
електроенергия, намалението на емисиите би надхвърлило 91 Mt, а приноса на 
политиките и мерките би бил 70 %.  

5. Поради преждевременното извеждане от експлоатация на ядрени мощности в 
края на 2002 г. и прогнозата за икономическо и демографско развитие, може да 
се очаква увеличение на емисиите през следващите години. Скоростта на 

                                                 
7 левове 2002 г. 
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нарастване на емисиите ще зависи от политиките и мерките, които ще бъдат 
предприети от Правителството. 

3.3. Прогнози на емисиите на ПГ 

В този раздел ще бъде представена прогноза за така наречения “базов 
сценарий”. Според терминологията на РКОНИК това е сценарий “с прилагане на 
мерки”. 

В този сценарий се допуска предположението, че ще продължи прилагането на 
съществуващите мерки, т.е. прогнозата за развитието на емисиите на ПГ се базира на 
допускането, че политиките и мерките, формулирани в Първия план за действие, както 
и предприсъединителните действия към ЕС, които вече са одобрени от българското 
Правителство ще бъдат прилагани. 

Икономическото и демографското развитие на България, както и цялостната 
икономическа политиката на правителствата през периода 1988–2002 г. осигури 
значително намаление на емисиите на ПГ в страната. През изминалия период 
развитието на страната беше поставено на основата на чисто пазарен принцип, без 
преференции и ограничения. Всички субсидии за горива и енергии, с изключение на 
топлоенергията за бита, бяха премахнати и енергетиката, енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни източници се развиваха на базата на икономическата 
ефективност. Съществува теоретичната възможност за избор за бъдещото развитие на 
страната – да се запази досегашната политика, да се продължи прилагането на 
гореспоменатите принципи, следвайки Първия план за действие.  

Оценката на прогнозата на емисиите на ПГ е представена тук като “базов 
сценарий”. В допусканията по тази прогноза няма никакви допълнителни политики и 
мерки към вече приетата правителствена политика. Прогнозата за развитие на 
емисиите на ПГ в периода до 2020 г. се базира на предположението, че ще продължи 
прилагането на Първия план за действие по изменение на климата на ниво вече 
предприети мерки. Това означава, че развитието на страната би се основавало на чисто 
пазарни принципи, без преференции и ограничения. Допуска се, че всички субсидии за 
горива и енергия са премахнати и енергетиката, енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни източници се развиват на базата на икономическата 
целесъобразност. Всички вече одобрени предприсъединителни програми и задължения 
се изпълняват от Правителството. 

Прогнозирането на емисиите на ПГ се базира на прогнозите за развитие на 
следните индикатори: 

• демографски прогнози; 
• прогноза за БВП – общ по сектори и подсектори, източници на емисии; 
• промяна в енергоемкостта на БВП по сектори, произтичаща от 

подобрената енергийна ефективност и производствени технологии; 
• промени в енергоемкостта на домакинствата, произтичащи от промени в 

доходите на населението и енергийно ефективни жилища и 
електроуреди.  

Тук е използвана правителствената демографска прогноза, според която 
съществува сравнително ускорено (0.8 % годишно) намаление на броя на населението 
в периода 2003-2009 г., последвано от по-плавно намаление на населението от по 0.606 
% годишно. В резултат се очаква населението на страната през 2020 г. да достигне 6 
936 милиона души.  
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Прогнозата за БВП предвижда ръста да е 5.25 % през периода 2004-2005 г. и 5.5 
% за периода 2006-2016 г., след което постепенно да намалее до 3.5 % през 2020 г. Тази 
прогноза очертава реалистичните очаквания за позитивното влияние на 
предприсъединителните програми на ЕС и присъединяването към ЕС. Потенциалът за 
бърз ръст се изчерпва към 2017 г. и постепенно се стабилизира на нормалното за ЕС 
ниво.  

Прогнозите за общите емисии на ПГ се базират на сумирането на прогнозите за 
агрегираните емисии на ПГ за всички сектори 

Таблица 3.2 представя преглед на мерките, включени в базовия сценарий. 
Ефектът (положителен или отрицателен) от намалението на емисиите на ПГ е посочен 
с плюс или минус. 

Таблица 3.2 
Преглед на мерките, включени в базовия сценарий 

Сектор енергетика - енергопроизводство 
Извеждане от експлоатация на блокове 3-4 в АЕЦ Козлодуй (-) 
Въвеждане в експлоатация на нови ядрени блокове в АЕЦ Белене през 2014 и 2018 (+) 
Липса на широко мащабни проекти за ВЕЦ (-) 
Промишленост  
Поддържане на либерализацията и пазарните принципи без наличието на субсидии и 
преференции (+) 
Мерки за енергийна ефективност с възвращаемост по-малко от две години (+) 
Бит и услуги 
Подобряване на енергийната ефективност в централизираното топлоснабдяване (+) 
Подобряване на енергийната ефективност при уличното осветление (+) 
Транспорт 
Намаление на субсидиите (-) 
Селско и горско стопанство  
Няма 
Отпадъци 
Намаление на генерираните количества отпадъци (+) 
Въвеждане на улавянето на метан и изгаряне във всички нови депа за отпадъци (+)  

 

Фигура 3.3 представя Целта от Киото заедно с резултатите от инвентаризациите 
за периода 1988-2002 г. и прогнозните емисии до 2020 г. При горепосочените 
допускания целта от Киото, преизчислена в инвентаризацията за 2002 г., възлиза на 
130.5 Mt CO2–екв. Ясно се вижда, че прогнозираните емисии са далеч под допустимите 
стойности по Протокола от Киото. 
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Фигура 3.3 

Прогноза за агрегирани емисии на ПГ до 2020 г., при цел от 
Киото, базираща се на инвентаризацията за 2002 г., Mt 

CO2–екв. 
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Въпреки че страната има далеч по-ниски емисии от допустимите, тя има 
значителен потенциал за допълнително намаление на емисиите на ПГ. Този потенциал 
може да бъде реализиран, в случай че се провежда целенасочена политика за 
намаляване на емисиите, изразяваща се в ускорено въвеждане на допълнителни 
политики и мерки. Тук ще бъде необходимо обединяването на политическите решения 
за изменение на климата и общата икономическа политика (мерки в промишлеността, 
развитие на инфраструктура). Внимателният избор на политическите решения би 
позволил да се избегне част от прогнозираното нарастване на емисиите на парникови 
газове. 

3.4. Уязвимост към изменението на климата 

Центърът за разпространение на информация8 на Междуправителствения 
комитет по изменение на климата (МКИК)9 предостави 30-годишна осреднена месечна 
метеорологична информация от Глобални циркулационни модели за периодите: 1961–
1990 г., 2010–2039 г., 2040–2069 г., и 2070–2099 г. (Последните три периода се наричат 
по-долу за краткост 2020-те, 2050-те и 2080-те).  

За проучванията в България са използвани данни от ГЦМ10 за най-близките 
точки от мрежата, за да се нанесат върху тях регистрираните данни, симулираните 
климатични данни или краткосрочните данни за 2020-те, 2050-те и 2080-те към 
специфична точка, напр. метеорологична станция.  

                                                 
8 Data Distribution Center (DDC)  
9 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  
10 Глобален циркулационен модел 
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Различните модели прогнозират по-големи или по-малки изменения на 
локалния климат. Като цяло, спрямо периода 1961-1990 г., се очаква температурите да 
се повишат с 0.7 до 1.8 ºC през 2020-те. По-топъл климат се прогнозира също и за 2050-
те и 2080-те с увеличение на средногодишните температури между 1.6 и 3.1 ºC през 
2050-те, и 2.9 до 4.1 ºC през 2080-те спрямо същият период. Очакваните промени във 
валежните суми са противоречиви, но все пак повечето модели предвиждат намаление 
на месечните, сезонните и годишните валежи през 2080-те. Очаква се през следващото 
столетие измененията в месечната слънчева радиация да варират между –10 и +10 %. 

Земеделие 
Общото заключение е, че в земеделието ще има изместване на датите на 

достигане на зрялост за различните култури, съкращаване на вегетационния период, 
промени в добивите (нарастване при едни култури, намаляване при други) и т.н.  

Нарастването на добивите от пшеница варира от 14 до 37 % според сценария 
GFDL-R15, в зависимост от местоположението. Намалението (за повечето сценарии на 
ГЦМ) в симулираните добиви от царевица през следващия век ще се дължи основно на 
по-късия вегетационен период и спада на валежите. Въпреки очакваните високи 
температури на въздуха и намаление на валежите през пролетта на 2080-те, 
предсказваното увеличение на добивите от пшеница варира между 12 и 49 % поради 
наторяващия ефект на повишеното ниво на CO2. 

Горско стопанство 
Анализът на състоянието на горската растителност в България през 

последното десетилетие показва, че иглолистната горска растителност, която е 
широко представена във височинния пояс до 800 m н.в., тоест извън естествения ú 
ареал, формира твърде нестабилни горски екосистеми. Основната причина е 
несъответствието между условията на средата (предимно количеството на валежите) 
и изискванията на иглолистните горски видове. Поради това тези гори се намират 
физиологически в хроничен недостиг на вода и през периодите на засушаване като 
този между 1983 и 1994 г. те започнаха да се дезинтегрират. 

Тъй като 60.6 % от горите са в зоната под 800 m н.в., ясно е, че повечето 
български гори ще бъдат уязвими към драстичните изменения на климата при 
евентуално удвояване на съдържанието на въглероден диоксид в близко бъдеще. При 
евентуално затопляне на климата може да се очаква изместване на видовия състав от 
юг на север, което означава изтегляне на дървесната и храстовата растителност 
съответно от Южнобългарската към Севернобългарската горско-растителна зона и от 
Южната гранична зона към Южнобългарската горско-растителна зона. Това от своя 
страна означава, че може би Южната погранична зона ще бъде заселена от типична 
средиземноморска растителност, част от която вече може да бъде забелязана там.  

Уязвимостта на горите е оценена чрез моделите GAP (ГЕП). Резултатите 
показват, че в случай на затопляне на климата през следващите 90 години, могат да се 
очакват следните последици: 

В низините – Намаление на видовото разнообразие на горската растителност.  

В планините – Увеличено видово разнообразие на дървесната растителност. То 
може да бъде реализирано чрез естествено изтегляне на дървесната растителност от по-
ниските към по-високите зони в планините. Този процес ще бъде съчетан с увеличение 
на биопродуктивността. 
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В низините и планините – Увеличена биопродуктивност, съчетана с 
увеличено поглъщане на CO2. 

Почвеното разнообразие в България е огромно. Почвите имат различни 
механични характеристики, плодородие и уязвимост към изменението на климата. 
Повишението на температурите ще увеличи водния дефицит в почвите с ниска 
водопропускливост, които са податливи на засушаване. Затоплянето ще има най-
сериозно влияние върху почвите с лек механичен състав и слаби водопропускливи 
характеристики и донякъде върху тежките глинести почви. Около 30 % от почвите в 
България са подложени на ветрова ерозия, която ще се засилва. 

Изменчивостта на българския климат изисква провеждането на напоителни 
мероприятия през вегетационния период (юни - септември), за да се компенсира 
недостига на влага. Прогнозираното покачване на температурите ще повлияе на 
водните запаси. Очаква се валежите да се увеличат с 5 % през следващите 30 години; 
зимните валежи да се увеличат, особено в южните части на страната; летните валежи 
да намалеят в южните части и да се увеличат в северните части; загубите от изпарение 
да нараснат; речният отток да нарасне през есента и зимата и да намалее през летните 
месеци. Подземните води също може да намалеят. 

Изводи 
Тъй като тази оценка на уязвимостта беше извършена на един по-ранен етап, с 

наличните тогава многобройни модели, резултатите от нея до известна степен са 
противоречиви. В последно време изследванията на международно ниво отбелязаха 
значителен напредък. Ето защо трябва да бъдат предприети действия за финансиране 
на нови изследвания в България. Министерство на образованието и науката и 
Българска академия на науките са институциите, отговорни за изследователската 
дейност в България и трябва да обърнат по-специално внимание и да предвидят 
средства за по-нататъшни изследвания в тази важна област. 
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4. Политика на Европейския съюз по изменението на 
климата  

4.1. Въведение 

България се стреми да се присъедини към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. 
За тази цел България се намира в процес на хармонизация на своите политики с тези на 
Европейския съюз и транспониране на законодателството на ЕС. Екологичната 
политика и политиката по изменението на климата има най-голям приоритет в ЕС, 
който по тази причина прилага голям брой политики и мерки, насочени към 
намаляване на емисиите на ПГ. Програмата на Европейския съюз по изменение на 
климата (ЕПИК) анализира и координира политиките и законодателството на ниво ЕС, 
които, пряко или косвено, допринасят за постигането на осем процентната цел за 
намаляване на емисиите на ЕС в сравнение с 1990 г.11 В доклад на Комисията се 
оценява напредъка към тази цел и потвърждава постижимостта ú.12 

Тази глава предоставя общ поглед на основните политики и законодателство на 
ЕС, които пряко или косвено намаляват емисиите на ПГ. Описано е тяхното прилагане 
в България и е направена оценка на влиянието им върху емисиите на ПГ. Освен това е 
направена връзка със специфичните български политики и мерки в този план за 
действие, които се базират на тези политики и законодателство на ЕС, описани по-
подробно в глави 5 и 6. Политиките и законодателството на ЕС, свързани с 
прилагането на Протокола от Киото, особено на Европейската схема за търговия с 
емисии и Киото механизмите ще бъде разгледана отделно в Глава 7 на този план за 
действие. 

4.2. Енергоснабдяване 

Либерализация на пазара на електроенергия 
България е приложила Директивите на ЕС за либерализиране на пазара на 

електроенергия. Преструктурирането на енергийния сектор значително повлия на 
начина, по който Правителството може да управлява емисиите в околната среда от този 
сектор. Ще се наблюдава изместване от “команден и контролен” тип политически 
инструменти към пазарно ориентирани инструменти като Схемата за търговия с 
емисии (СТЕ) на ЕС и Схемата за Зелени сертификати. 

Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници 
Използването на възобновяема енергия в рамките на Европейския съюз е силно 

поощрявано на ниво ЕС, въпреки че повечето от мерките трябва да бъдат предприети 
на ниво страни-членки (СЧ). Най-важният законов акт що се касае до производството 
на електроенергия от ВЕИ е Директивата за електричество от ВЕИ (Директива 
2001/77/EC за насърчаване на електроенергията от възобновяеми енергийни източници 
на вътрешния пазар на електроенергия). Директивата се отнася до електроенергия, 
произведена от неизкопаеми възобновяеми енергийни източници като вятърна, 
слънчева, геотермална и хидроенергия, биомаса, сметищен газ, газ от третиране на 
отпадни води и биогаз. Тя съдържа: 
                                                 
11 Европейска програма по изменение на климата (ЕПИК) Втори доклад по изпълнението “Можем ли да 
изпълним целта от Киото?”, април 2003 г. 
12 Доклад на Комисията в съответствие с Решение на Съвета 93/389/EEC, поправено с Решение 
99/296/EC за механизъм за мониторинг на емисиите на парникови газове на Съюза. Ноември 2003 г. 
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1. Задължение към СЧ да приемат индикативни цели за бъдещото 
производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и 
да демонстрират как трябва да се достигнат тези цели; 

2. Въвеждане на система за гарантиране на произхода на електроенергията от 
възобновяеми енергийни източници; 

3. Задължение към СЧ да ревизират сега действащите законови и 
регулаторни рамки с цел да намалят административния натиск за по-
дребните производители; 

4. Задължение към СЧ да възприемат стандартни, прозрачни и 
недискриминационни правила относно отговорността за разходите за 
свързването към енергийната система, за усилването на системата и за 
ползването ú от новите производители на електроенергия от ВЕИ. 

Приетият наскоро в България Закон за енергетиката обединява тези мерки и 
очертава рамка за Схемата за зелени сертификати. През 2004 г. Правителството 
започна подготовка за въвеждането на Схемата за зелени сертификати. Запланувано е 
системата да започне да функционира през 2006 г. 

Директива за когенерацията13  
Целта на Директивата за комбинирано производство на топлинна енергия е да 

увеличи енергийната ефективност и да подобри надеждността на снабдяването чрез 
създаване на рамка за поощряване и развитие на високоефективна когенерация на 
топлинна и електрическа енергия, базирана на пестене на полезна топлинна и първична 
енергия на вътрешния пазар, отчитайки специфичните особености в страната и особено 
– климатичните условия. В краткосрочен план предназначението на Директивата е да 
подкрепи съществуващите когенерационни инсталации и да създаде подходящи 
пазарни нива. Директивата осигурява хармонизация на дефинициите за когенерация, 
ефективност, малко-мащабни когенерации и т.н., и също така фиксира рамка за схема 
за гарантиране на произхода на електроенергията от когенерация. Нещо повече, 
страните-членки са задължени да осигурят обективни, прозрачни и недискриминиращи 
процедури за достъп до енергийната система, тарифни критерии и администриране 
(следвайки Директива 2003/54/EC). В средносрочен и дългосрочен план Директивата 
трябва да гарантира, че високоефективната когенерация ще бъде предвиждана при 
планирането на нови мощности. Тя фиксира набор от критерии за задължителен анализ 
на националния потенциал за високоефективна когенерация във всяка страна-членка. 
Могат да се разширят или създадат схеми за поощряване на пестенето на полезна 
топлинна и първична енергия, с оглед реализацията на потенциала. С цел да се 
гарантира произхода и статистиката, количеството електроенергията от когенерация 
трябва да се определи в съответствие с Приложение 2 на Директивата. 

Приетият Закон за енергетиката въвежда и за когенерацията Схемата за зелени 
сертификати. 

Директива за големите горивни инсталации 

Директивата за големите горивни инсталации14 се прилага за горивни 
инсталации с топлинна мощност над 50 MW. Директивата цели да ограничи емисиите 
от подкиселяващи и еутрофициращи замърсители и озонови прекурсори с оглед 
подобряване на опазването на околната среда и човешкото здраве срещу рискове от 
                                                 
13 Council Directive 2004/8/EC of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a 
useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC. 
14Директива 2001/80/EC 
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ефектите на подкиселяване, еутрофикация на почвата и озона в приземния слой. Това 
се осъществява чрез контролиране на емисиите на серен диоксид (SO2), азотни оксиди 
(NOx), и прах (прахови частици (ПЧ)) от големите горивни инсталации (ГГИ). Тези 
горивни инсталации включват електроцентрали, петролни рафинерии, черни метали и 
други промишлени дейности, използващи твърдо и течно гориво или природен газ. 
Директивата установява максимални нива на емисиите на SO2, NOx и ПЧ за големите 
горивни инсталации. В България електроцентралите на въглища все още не покриват 
нормите и се нуждаят от големи инвестиции за влизане в нормите. 

Българското законодателство е хармонизирано с тази Директива, като МЕЕР и 
МОСВ разработиха съвместно Прилагаща програма за постигане на изискванията на 
Директивата. Прилагането на мерките от тази програма ще доведе и до извеждане от 
експлоатация на някои неефективни и остарели производствени мощности и до 
въвеждането на заместващи мощности с понижено отделяне на емисии на ПГ. 

Това ще окаже влияние на дела на въглищата в горивната база на страната в 
дългосрочен план, а от там – и на емисиите на ПГ от енергийния сектор. 

Европейска схема за търговия с емисии 
Схемата на ЕС за търговия с емисии (ЕСТЕ)15 ще бъде основния инструмент в 

ЕС за контролиране на емисиите на ПГ от големите източници в промишлеността и 
енергетиката. Прилагането на схемата в България ще бъде задължително след като 
страната се присъедини към ЕС. Тя обхваща следните инсталации: 

Енергийно стопанство 
• Горивни инсталации с номинална топлинна мощност над 20 MW (с 

изключение на инсталации за опасни или общински отпадъци) 
• Рафинерии за минерални масла 
• Коксови пещи 

Производство и обработка на черни метали  
• Инсталации за пържене и агломериране на метална руда (включително 

серосъдържащи руди) 
• Инсталации за производство на чугун или стомана (първично или 

вторично топене) включително непрекъснато леене, с капацитет над 2.5 
t/h  

Преработка на нерудни минерални суровини 
• Инсталации за производство на циментов клинкер в ротационни пещи с 

производствен капацитет над 500 t/24 h или за варовик в ротационни 
пещи с производствен капацитет над 50 t/24 h или в други пещи с 
производствен капацитет на над 50 t/24 h 

• Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна, 
с топилен капацитет на производство над 20 t/24 h 

• Инсталации за производство на керамични продукти чрез изпичане, по-
конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, 
каменинови или порцеланови изделия с производствен капацитет над 
75 t/24 h и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 m3 и с плътност 
на подреждане на една пещ, надвишаващ 300 kg/m3 

                                                 
15 Директива 2003/87/ЕС за въвеждане на схема за търговия с квоти за емисии на ПГ в рамките 
на общността 
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Други дейности 
Промишлени инсталации за производство на: 

• целулоза от дървесина или други влакнести материали; 
• хартия и картон с производствен капацитет над 20 t/24 h. 

Въвеждат се квоти на емисиите за всяка инсталация от списъка на участниците 
и съответните разрешителни за тази квота. Квотата може да бъде по-ниска от реалните 
емисии на обекта. Поради това, обектът трябва или да намали емисиите си (чрез 
прилагане на мерки или чрез ограничаване на производството) или да закупи 
недостигащите му квоти или да заплати глоба, надхвърляща многократно цената на 
квотата. 

Счита се, че търговията с емисии води до ограничаване на емисиите с 
минимални разходи, като прилагането й води до намаляване на емисиите със зададения 
процент в схемата. 

В Глава 7 ще бъдат описани изискванията за прилагане на тази схема, както и 
връзката й с инструментите от Протокола от Киото. 

Директива КПКЗ 
Комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)16 е 

нормативно определена система, която прилага интегриран подход за контрол на 
въздействието върху околната среда от определени промишлени дейности. 
Изискванията по КПКЗ се основават на прилагането на най-добрите налични техники 
(НДНТ). Емисиите на ПГ не са обхванати от КПКЗ, въпреки че критериите за 
ефективност често са част от процеса на издаване на разрешителни, което все пак води 
до намаляване на емисиите на ПГ. 

Директивата КПКЗ е пренесена в българското законодателство и е създадена 
рамка за прилагането й. От м. януари 2003 г. е започнало издаването на комплексни 
разрешителни. 

4.3. Енергопотребление 

4.3.1. Сгради 

Директива SAVE 

Директивата SAVE17 призовава към следните шест действия: 
1. Издаване на енергийни сертификати на сградите; 
2. Изграждане на система за отопление, горещо водоснабдяване и 

климатизация на база реалното потребление; 
3. Инвестиране от трети страни в енергийната ефективност на обществения 

сектор; 
4. Термична изолация на сградите; 
5. Редовни проверки на котли с мощност над 15 kWth; 
6. Енергийни обследвания на предприятия с голямо енергопотребление. 

                                                 
16Директива на ЕС 96/61 за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
17 SAVE прокламира специфични действия за засилена енергийна ефективност. Директива на 
Съвета на Европа 93/76/EEC 
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Начинът, по който ще се изпълняват тези дейности, е изцяло отговорност на 
страните-членки. Директивата съдържа само задължение за докладване от СЧ пред 
Европейската комисия и оценяване на програмите им. 

Българското законодателство беше съгласувано с изискванията на Директива 
SAVE. 

Строителни материали 
По силата на Директивата за строителните материали,18 страните-членки са 

задължени да приведат в действие закони, нормативни актове и административна 
организация, които да гарантират, че строителните материали19 ще отговарят на 
т.нар. основни изисквания,20 както са изброени в Директивата. Тези основни изисквания 
осигуряват базата за изготвянето на съгласувани стандарти за строителните материали 
на европейско ниво. В повечето страни основните изисквания са включени в закони за 
строителните дейности и свързаното с тях вторично законодателство и нормативна 
уредба (норми и стандарти). 

Директива за сградите 
Директивата на Съвета на Европа за енергийната ефективност на сградите21 

може да се отчита като следващ етап на Директива SAVE. Тя отчита факта, че 
жилищните, обществените и търговските сгради притежават много голям потенциал за 
подобряване на енергийната ефективност в ЕС. Директивата изисква от СЧ да прилагат 
подходи за интегрирана оценка на енергийната ефективност на сградите с цел да се 
обхванат индивидуалните компоненти на сградните мазилки и инсталациите. В 
допълнение, Директивата включва и клаузи за редовна инспекция на котли и системи 
за централно охлаждане и климатизация. 

На основание на Директивата за сградите, се предвиждат поправки на 
стандартите за енергийна ефективност на съществуващите сгради: подобряване на 
термичната изолация; въвеждане на система за измерване и контрол на потреблението 
на топлоенергия в сградите; оптимизиране на структурата на използваните 
енергоносители в бита и въвеждане на битова газификация; извършване на енергийни 
обследвания в жилищни сгради и улесняване въвеждането на съвременни технологии 
за индивидуално строителство. 

У нас Директивата е отразена в новоприетия Закон за енергийната ефективност. 

                                                 
18 Директива на Съвета на Европа 89/106/EEC от 21 декември 1988 г. за приближаване на 
законите, нормативните уредби и административната организация в страните-членки по 
отношение на строителните материали, OJ L40/12, поправена от Директива 93/68/EEC от 22 
юли 1993 г., OJ L220e/1. 
19 Дефинирани като “всеки продукт, който е произведен за постоянно вграждане при 
строителни работи, включващи както сгради, така и други строителни обекти”. 
20 Тези основни изисквания са: механична устойчивост и стабилност, безопасност в случай на 
пожар, хигиеничност, здравословност и безопасност за околната среда, безопасна употреба, 
шумоизолация, икономия на енергия и задържане на топлината. Изискването за задържане на 
топлина е общо изискване, според което “строителните обекти и техните инсталации за 
отопление, охлаждане и вентилация трябва да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че 
нужната консумация на енергия да бъде ниска по отношение на климатичните условия на 
местоположението и обитателите”. 
21Директива 2002/91/ЕС 
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4.3.2. Енергийна ефективност на електроуредите 

Етикетиране (Поставяне на етикети) 
От етикетите потребителите получават информация за енергийните 

характеристики на новите уреди. Във всички страни на ЕС има задължително 
етикетиране на някои домакински електроуреди, базирано на европейското 
законодателство. През 1992 г. беше въведена рамкова Директива “за обозначаването 
чрез етикетиране и стандартна информация за продуктите относно консумацията на 
енергия и други ресурси от електродомакинските уреди” (92/55/EEC). Този 
законодателен акт посочва кои продукти трябва да бъдат обхванати в програмата за 
етикетиране. До момента са включени следните електроуреди: 

1. Фризери, хладилници и комбинираните им разновидности (94/2/EC) 
2. Перални машини (95/12/EC) 
3. Центрофуги (95/13/EC) 
4. Сушилни за чинии (96/60/EC) 
5. Миялни машини (97/17/EC) 
6. Осветителни тела (97/11/EC) 
7. Климатици (2002/31/EC) 
8. Електрически готварски печки (2002/40/EC) 

Въпросът с етикетирането в България се решава с наредба към Закона за защита 
на потребителите и за правилата за търговия. 

Стандарти за ефективност на електроуредите 
Стандартите за ефективност за електроуредите, обикновено наричани 

“Стандарти за минимално допустима ефективност”, налагат стандарт за продуктите 
местно производство и от внос. Няма приета рамкова Директива за стандарти за 
електроуредите. Ето защо стандартизацията изисква одобрение от Съвета или 
Парламента за всеки отделен случай. Тя е доста по-трудно осъществима. В последните 
години Комисията съсредоточи вниманието си върху доброволни споразумения с 
промишлеността като основен инструмент за повишаване на енергийната ефективност 
на електроуредите. 

4.4. Транспорт 

В ЕС емисиите на ПГ от транспорта се оказаха трудно контролируеми. ЕС 
силно акцентира върху доброволните споразумения с отделни производители на 
моторни превозни средства. 

Бялата книга на ЕС за транспорта от 2001 г. (Европейска транспортна политика 
до 2010 г.: време за решения) специално се занимава с ускорения икономически растеж 
в страните-кандидатки за членство (СКЧ) и свързаното с него увеличение на 
транспортните потоци, и в частност трафика на автомобилния транспорт. На ниво ЕС 
трябва да се предприемат действия за преразпределяне (или запазване в някои от СКЧ) 
на баланса между видовете транспорт (в полза на железопътния транспорт), като 
същевременно не се допускат негативни последствия върху икономиките на СКЧ в 
резултат от тези политики. Растежът в транспорта и свързаните с него емисии на ПГ е 
основният проблем при постигането на общото намаление на емисиите за много 
страни-членки на ЕС (и вероятно, в по-дългосрочен план, за СКЧ). Мерките, 
предлагани от ЕС са: съживяване на железниците (засилване на конкуренцията чрез 
отваряне на пазар, подкрепа за товарния транспорт и създаване на транс-европейска 
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транспортна мрежа за справяне със задръстванията), намиране на баланс между 
растежа във въздушния транспорт и околната среда, развитие на висококачествен 
градски транспорт и изследователски и развойни програми в услуга на чистия и 
ефективен транспорт. 

Директивата за въвеждане и употребата на биогорива и други горива в 
транспорта (2003 г.)22 нарежда на страните-членки да приемат индикативни цели за 
минимален пазарен дял на биогоривата и други възобновяеми горива за транспорта. 
Националните политики трябва да се коригират в съответствие с тях. Директивата все 
още не е отразена в българското законодателство и не са определени индикативни 
цели, както и начините за постигането им. Министерство на финансите в България ще 
въведе по-нисък акциз за алтернативните горива след като започне производството на 
тези горива. 

4.5. Управление на отпадъците. Директива 1999/31/EEC за депониране на 
отпадъци 

Целта на тази Директива е, с помощта на строги експлоатационни и технически 
изисквания към изграждането и експлоатацията на депа за отпадъци, да осигури мерки 
и процедури за предотвратяване или намаляване, доколкото е възможно, на 
негативното влияние върху околната среда от депонирането на отпадъци през целия 
жизнен цикъл на депата. Това се отнася в частност за повърхностните води, 
подземните води, почвите и въздуха и общо върху околната среда, включително 
парниковия ефект, както и произтичащите от това опасности за човешкото здраве.  

Директивата е транспонирана в българското законодателство. 

Заключение 
В Таблица 4.1 е представен общ преглед на политиките и мерките на ЕС, 

представени в тази глава. В нея са посочени дали европейските директиви са въведени 
от българското Правителство (състоянието до 2004 г.) или са взети под внимание в 
базовия сценарий, представен в раздел 3.3. 

                                                 
22Директива 2003/30/EC 
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Таблица 4.1 
Преглед на политиките и мерките на ЕС 

Мярка на ЕС: Състоянието 
до 2004 г. 

Включена ли е в базовия 
сценарий? 

Директиви за либерализация на пазара 
на електроенергия 

Въведени Не 

Директива за производството на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници 

Въведена Системата за зелени сертификати 
не е включена в базовия сценарий, 
тъй като индикативните цели за 

производството на електроенергия 
от ВЕИ не са били въведени. 

Директива за когенерацията Въведена Системата за зелени сертификати 
не е включена в базовия сценарий, 
тъй като индикативните цели за 

производството на електроенергия 
от когенерация не са били 

въведени. 
Директива за големите горивни 
инсталации 

Въведена В базовия сценарий е прието, че 
повечето от електроцентралите ще 

изпълнят изискванията след 
преходния период през 2008 г. 
Четири централи са с удължен 
преходен период най-късно до 

2015 г. 
Директива КПКЗ Въведена Базовият сценарий предвижда, че 

изискванията на КПКЗ ще са 
изпълнени до края 2011 г. До 

тогава този инструмент се счита за 
допълнителен. 

Директива за търговията с емисии Не е въведена Не 
Директива SAVE  Въведена Не 
Директива за строителните материали Въведена Да 
Директива за енергийната ефективност 
на сградите 

Въведена Не 

Директива за етикетиране и стандарти 
за ефективност 

Въведена Не 

Бялата книга на ЕС за транспорта - Инициативите на ЕС, отнасящи се 
до транспортния сектор се 

разглеждат като допълнителни към 
базовия сценарий. 

Директива за употреба на биогоривата Не е въведена Не 

Директива за депониране на отпадъци Въведена Улавянето на метана в комбинация 
с неговото изгаряне е включено в 
базовия сценарий. Производството 
на електроенергия от уловения 
метан е допълнителна мярка към 

базовия сценарий. 
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5. Политика на България по изменение на климата  

5.1. Въведение 

Тази глава представлява преглед на общата политика на България по изменение 
на климата. Първата част на тази глава разглежда националната политическа рамка и 
институционалната организация в политиката по изменение на климата. Тя описва 
ролята и отговорностите на правителствените и неправителствените заинтересовани 
страни. Също така са оценени възможностите на отделните лица и където е 
необходимо са определени подходящите действия за подобряване на капацитета. 

Във втората част на главата се разглеждат различните политически 
инструменти. Те са разделени в следните 6 категории: 

− законови инструменти и наредби; 
− фискални инструменти; 
− инструменти за финансиране; 
− доброволни споразумения; 
− изследователска и развойна дейност и образование; 
− повишаване нивото на заинтересованост и информираност на 
обществото. 

За всеки вид е описано до каква степен в момента се използва като инструмент в 
политиката по изменение на климата в България, до каква степен базовия сценарий 
възприема неговата употреба и до каква степен той може да бъде приложен, за да 
стимулира допълнителните мерки за намаляване на парниковите газове. 

5.2. Политическа рамка и институционална организация 

5.2.1. Политическа рамка 

Българското Правителство е върховния орган на изпълнителната власт в 
страната. То е представено от Министерски съвет. Състои се от 20 министри и е 
председателствано от Министър-председател. В България има 18 министерства, част от 
които участват в дейности, свързани с изменението на климата.  

Основната роля на Правителството в политиката, свързана с ограничаване на 
изменението на климата, е да формулира, одобрява, провежда и оценява националната 
политика по изменение на климата. В рамките на тази роля, Правителството 
предприема стъпки за осигуряване на разработването и приемането на политически 
инструменти (напр. НПДИК), както и създава необходимите условия за успешното 
прилагане на тези инструменти (напр. чрез осигуряване на средства и създаване на 
капацитет).  

“Гръбнакът” на политиката по околна среда на страната е Националната 
Стратегия по Околна Среда (НСОС), която изпълнява ролята на “чадър” за политиките 
във всички области на околната среда, включително по изменението на климата. 
Настоящият Национален план за действие по изменение на климата детайлизира 
целите, посочени в Стратегията, като определя конкретни политики и мерки, както и 
действия за прилагането им. 

НПДИК посочва политики и мерки за всички сектори и поради това има пряка 
връзка със секторните политики, като политики и планове за прилагане в енергийния 
сектор, промишлеността, транспорта, бита и услугите, земеделието и горите. Други 
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нови и съществуващи политически планове трябва да бъдат съгласувани с НПДИК или 
най-малко да бъде оценяван ефекта от тяхното прилагане върху изменението на 
климата още докато се разработват. В допълнение НПДИК посочва нови мерки, които 
да бъдат включени в секторните планове. Успешното изпълнение на НПДИК до голяма 
степен зависи от сътрудничеството и комуникацията между министерствата и другите 
органи, участващи във формирането и провеждането на политиката по изменение на 
климата.  

5.2.2. Институционална организация 

Отговорности на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) 
Министерство на околната среда и водите е правителствената институция, 

натоварена да определя и провежда държавната политика по опазване на околната 
среда. В правомощията на Министерството влиза властта да извършва действия, 
отнасящи се до прилагането, координирането, контрола и оценката на политиките и 
мерките, насочени към намаляване на последствията от изменението на климата върху 
околната среда на национално ниво. МОСВ е отговорно за подготовката и 
докладването на националните инвентаризации на емисиите на ПГ, както и за 
формулирането и прилагането на политики и мерки за ограничаване на изменението на 
климата. То играе главна роля в прилагането, контрола, осъвременяването и 
адаптирането на Националния план за действие по изменение на климата. 

В Министерството няма специализирано звено, отговорно единствено за 
изменението на климата. Въпреки това има общо четири звена, участващи в дейности 
по наблюдение и контрол на изменението на климата: Отдел “Стратегии и програми 
по околна среда” (СПОС), където се намира и националният координатор по 
изменение на климата и звеното за Съвместно изпълнение на проекти и който отговаря 
за организиране на разработването и координиране прилагането на техническите 
аспекти на нормативните актове, националните и секторните програми и/или 
плановете за действие във връзка с изпълнението на задълженията на страната по 
РКОНИК и свързаните с нея европейски нормативни изисквания и организира 
разработването и координира извършването на годишните инвентаризации на 
парникови газове; Дирекция "Опазване чистотата на въздуха", която работи 
съвместно с отдел СПОС по горните дейности; Изпълнителна Агенция по околна 
среда (ИАОС) и Предприятие за управление на дейности по околна среда 
(ПУДОС). Последните две звена имат статута на отделни организации, подчинени на 
МОСВ. ИАОС, чрез звено от отдел “Мониторинг на въздуха”, е натоварена да 
координира изготвянето на националните инвентаризации на емисиите на ПГ. ПУДОС 
осигурява финансирането на проекти като изготвяне на Националните съобщения и 
Националните инвентаризации на емисиите на ПГ и проекти за намаляване на 
емисиите на ПГ.  

Управляващият комитет (УК) за проекти Съвместно изпълнение е орган за 
оценка на проекти по Член 6 от Протокола от Киото (МЧР и СИ). Той включва 
представители на Министерство на икономиката, Министерство на финансите, 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на 
земеделието и горите, Агенцията по енергийна ефективност, Агенция за чуждестранни 
инвестиции, Техническия университет, Министерство на енергетиката и енергийните 
ресурси и Министерство на околната среда и водите. Комитетът се председателства от 
Заместник-министър на околната среда и водите. Управляващият комитет оценява 
предлаганите проекти за СИ според съществуващите национални критерии за проекти 
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СИ въз основа на ППД23. При необходимост се изискват допълнителни експертни 
мнения и становища от съответните министерства и организации. Управляващият 
комитет взима решение и предлага на Министъра на околната среда и водите да издаде 
или не Писмо за одобрение на всяко отделно предложение. 

Отговорности на другите министерства 
Други министерства с отговорности в ограничаването на изменението на 

климата са:  
• Министерство на енергетиката и енергийните ресурси (МЕЕР) – основно 

чрез въвеждане и изпълнение на политики и мерки за подобряване на 
енергийната ефективност в процеса на трансформация на енергията, както и 
за по-висока ефективност при преноса, разпределението и консумацията на 
енергия; политики и мерки за смяна на горивната база към горива с ниско 
съдържание или без въглерод в състава си; стимулиране на производството 
на електрическа и топлинна енергия на базата на наличните в страната 
възобновяеми енергийни източници и когенерация; за предотвратяване на 
вредното въздействие от дейностите в енергетиката върху околната среда 
чрез изграждане на необходимото екологосъобразно оборудване; чрез 
разработването и изпълнението на планове за развитието на енергийната 
инфраструктура, вкл. и на регионално ниво. 

• Министерство на земеделието и горите – задълженията му са да координира, 
провежда и оценява политиките и мерките за подобряване на методите в 
растениевъдството и животновъдството, както и да управлява горите в 
светлината на адаптацията към изменението на климата. 

• Министерство на регионалното развитие и благоустройството – чрез 
разработването на планове за развитие на регионалната инфраструктура; 
регионални програми за развитие на инфраструктурата на транспорта и 
осигуряване на условия за прилагане на принципите на енергийната 
ефективност и опазване на околната среда в областта на териториалното и 
селищно устройство, строителството и строителната индустрия. 

• Министерство на транспорта и съобщенията – прилага политики и мерки за 
преструктуриране на транспорта и за подобряване на управлението на 
товарите (централизирано управление на товарите). 

• Министерство на икономиката – чрез разработването на политики и мерки за 
промишлеността, туризма и услугите и на програми за мониторинг на 
прилагането им, в т.ч. поощряване на прилагането на мерки за енергийна 
ефективност. 

• Министерство на финансите – чрез разработване и въвеждане на фискални и 
финансови инструменти за насърчаване на прилагането на мерките.  

Роля на междуведомствената комисия по изменение на климата (МВКИК) 
МВКИК беше създадена в съответствие с препоръките на първия НПДИК. 

Целта ú е да спомага за комуникациите между институциите и да осигури координация 
на действията им, свързани с процеса на изменението на климата в страната. 
Комисията се състои от представители на повечето министерства и един наблюдател от 
Софийска община и се председателства от заместник-министър на околната среда и 
водите. 

                                                 
23 Пълна Проектна Документация (ППД) 
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Роля на изпълнителните агенции и други институции 
• Агенция за енергийна ефективност към МЕЕР – организира изпълнението на 

проекти и мерки по националните дългосрочни и краткосрочни програми по 
енергийна ефективност; одобрява изпълнението на проекти за развитие на 
енергийната ефективност; осъществява контрол в предвидените от закона 
случаи; организира и участва в разработването на проекти на подзаконови 
нормативни актове в областта на енергийната ефективност; предлага 
разработването и усъвършенстването на стандарти в областта на 
енергийната ефективност с цел хармонизирането им с европейските норми и 
стимулиране повишаването на енергийната ефективност при потребителите 
на енергия; взаимодейства с централните и териториалните органи на 
изпълнителната власт и другите държавни органи, със сдружения на 
работодатели, с браншови организации, сдружения на потребители и с 
юридически лица с нестопанска цел по провеждането на политиката по 
енергийна ефективност; организира създаването и поддържането на 
национална информационна система за състоянието на енергийната 
ефективност; разработва указания за създаването и поддържането на 
информационни системи за състоянието на енергийната ефективност при 
централните и териториалните органи на изпълнителната власт; организира 
оказването на експертно съдействие на централните и териториалните 
органи на изпълнителната власт и другите държавни органи при 
изпълнението на функциите им по Закона за енергийната ефективност; 
изготвяне на програми за подпомагане на въвеждането и контрола на 
мерките за енергийна ефективност; програми за повишаване на обществена 
информираност и култура; програми за подобряване на енергийната 
ефективност на общинско ниво; съдейства за развитието на обучение по 
енергийна ефективност”; 

• Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ – контрол на 
приложението на мерките, отнасящи се до изменението на климата. 
Агенцията работи по контрол на качеството на въздуха и водите и получава 
данни от мониторинга в цялата страна. Тя също така провежда процедурите 
по издаване на комплексни разрешителни – разглежда заявленията и изготвя 
проектите на разрешителните. Агенцията отговаря за изготвянето на 
инвентаризации на ПГ, прогнози и регистри; 

• Предприятие за управление на дейности по околна среда към МОСВ – 
представлява фонд за опазване на околната среда и осигурява най-
належащото финансиране за проекти по ОС (и в частност – за проекти, 
отнасящи се до изменението на климата); 

• Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози към 
Министерство на финансите – тази организация ще разработва и предлага 
прогнози за развитие на страната и най-подходящите (според 
икономическите условия в страната) фискални инструменти като ще оценява 
ефекта от тяхното прилагане върху икономиката на страната. 

5.2.3. Оценка на капацитета на Правителството 

Капацитетът на Правителството да изпълни поетите отговорности в политиката 
по изменение на климата се характеризира със следното: 



 

 43

• Изменението на климата не е сред първите приоритети на Правителството на 
страната. Правителствените органи срещат затруднения при изпълнението 
на техните задачи и отговорности, свързани с изменението на климата. 

• Информираността за въпросите по проблемите за изменение на климата сред 
Правителството е ниска; 

• Правителството и свързаните с него институции остро се нуждаят от 
организационни, човешки и финансови ресурси. Това възпрепятства 
развитието, прилагането и изпълнението на действията по изменение на 
климата; 

• Координацията между заинтересованите страни е слаба. Това спира 
развитието и прилагането на твърда политическа рамка по въпросите за 
изменението на климата. Това също затруднява въвеждането на политиките 
и мерките по изменение на климата в дейностите на други политически 
сфери; 

• Потокът от информация не е ефективно организиран. Министерствата, 
агенциите и институциите имат ограничен достъп до подходящия 
информационен източник, което от своя страна затруднява ефективното 
изпълнение на поставените задачи и отговорности. 

5.2.4. Действия за повишаване на капацитета на Правителството 

Таблица 5.1 представя преглед на действията, които ще повишат капацитета на 
Правителството при изготвянето на политическа рамка по изменението на климата в 
България. Тези действия са в съответствие с проучванията на Националната 
самооценка на капацитета за глобално управление на околната среда (НСКГУОС). 
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Таблица 5.1 
Преглед на действията, които ще повишат капацитета на Правителството при 
изготвянето на политическа рамка по изменението на климата в България. 

Код Действие Отговорна 
институция

Период на 
изпълнение 

1 Повишаване на квалификацията и уменията на 
членовете на МВКИК в изготвянето и 
прилагането на обща политика по изменение на 
климата 

МОСВ 2005-2008 г. 

2 Създаване на помощен орган към МВКИК, 
включващ по-широк кръг от 
организации/институции (общински 
представители, бизнес партньори, представители 
на НПО) 

МОСВ 2005 г. 

3 Повишаване капацитета на министерствата и 
свързаните с тях агенции и институции, 
ангажирани в изграждането на политика по 
изменението на климата, за да подобрят 
формулирането, подготовката, представянето, 
докладването, прилагането и оценяването на 
националната и чуждестранна политика по 
изменение на климата 

МОСВ 2005-2008 г. 

4 Създаване на капацитет за развитие и въвеждане 
на Национална система за оценка на 
антропогенните емисии на ПГ в съответствие с 
изискванията в решенията на органите на 
РКОНИК 

МОСВ, 
МЕЕР 

2005-2006 г. 

5 Създаване на капацитет за развитие и въвеждане 
на Национален регистър на емисиите на ПГ в 
съответствие с изискванията в решенията на 
органите на РКОНИК 

МОСВ, 
МЕЕР и 
АЕЕ 

2005-2006 г. 

6 Създаване на капацитет за по-нататъшно 
развитие и прилагане на схемата за търговия с 
емисии и проекти Съвместно изпълнение в 
съответствие с Протокола от Киото  

МОСВ 2005-2008 г. 

7 Създаване на капацитет за разработване и 
въвеждане на ЕСТЕ в съответствие с Директива 
2003/87/ЕС 

МОСВ 2005-2007 г. 

5.3. Роля на другите заинтересовани страни 

5.3.1. Общини 

Общините придобиват все по-отговорни функции в енергийния мениджмънт. 
Това произтича от децентрализацията на енергийния сектор и разширяването на 
местното самоуправление. 

Ефективността на оползотворяването на енергийни ресурси става 
първостепенна отговорност на общинските власти. Ето защо планирането на 
енергийните ресурси трябва да стане основна част от политиката за устойчиво 
развитие на всяка община. 

Главната отговорност по енергийния мениджмънт е вменена на местните 
власти. Рационалното използване на енергията, а в много случаи – и нейното 
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производство и доставка – стана отговорност на общинските власти. Основният 
инструмент за енергиен мениджмънт в общините е местното (общинско) енергийно 
планиране. 

В стремежа си да провеждат политика на енергийна ефективност общините се 
изправят пред множество препятствия – липса на съответните знания и умения, 
законови или финансови ограничения пред инвестирането, липса на механизъм за бърз 
и лесен достъп до информация и т.н. Съответните структури по енергийна ефективност 
и специфичната законова основа също липсват. Тези проблеми са наложили 
приемането на следните стратегически цели за провеждане на политиката за енергийна 
ефективност и преодоляване на съществуващите пречки: 

• изграждане на капацитет в общините за придобиване на знания и умения по 
подобряване на енергийната ефективност; 

• установяване на последователна местна политика за намаляване на емисиите 
на ПГ чрез енергийна ефективност; 

• повишаване на нивото на информираност на ръководителите, експертите и 
обществото на общинско ниво; 

• разработване на пилотни проекти за специфични общински обекти, крайни 
консуматори на енергия (административни сгради, училища, болници), за да 
се демонстрират възможностите за пестене на енергия и намаляване на 
емисиите на ПГ.  

Планирането на общинската енергийна ефективност е задължително според 
новия Закон за енергийната ефективност24. Общинската администрация е длъжна да 
приема общински програми за енергийна ефективност, както и програми за: 

• саниране на жилищните, административните и обществени сгради на 
територията на общината, целящо изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност; 

• въвеждане на енергоспестяващи устройства за улично осветление в 
селищата и обществените сгради; 

• други мерки за подобряване на енергийната ефективност. 

През 2004 г. НПО Център за енергийна ефективност ЕнЕфект издаде 
“Ръководство за енергийно планиране в общините” в сътрудничество с ГЕФ и ПРООН. 
Това ръководство е предназначено за ръководни кадри и експерти в общините, за да им 
помогне при изготвянето на Общинските програми за енергийна ефективност. 

5.3.2. Частен сектор и браншови НПО 

В настоящия момент браншовите организации показват ограничен интерес към 
изменението на климата, но независимо от това, дали заради предстоящите задължения 
(по европейските закони и норми за околна среда, които предстои да бъдат въведени), 
или заради възможностите за финансови и/или икономически облаги (чрез участие в 
гъвкавите механизми), се очаква тяхното участие да стане по-активно. Най-належаща е 
нуждата от квалифициран и опитен персонал, както и от по-добра информираност. 
Поради трудностите на преходния период в страната, в стремежа си да оцелеят, много 
предприятия не желаят да отделят ресурси (финансови, човешки и т.н.) за 
усъвършенстване на собствения им капацитет за по-добра работа по дейности, 
свързани с изменението на климата. Въпреки това, браншовите организации започват 

                                                 
24 Глава 2, раздел I, член 9 
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да осъзнават, че проблемите за изменението на климата ще изискват по-добро 
разбиране, за да могат те да се справят с тях. 

Браншовите НПО са все повече заинтересовани от изменението на климата, тъй 
като чувстват нуждата да имат водеща роля в процесите в страната. Това се дължи на 
различни причини – от една страна, ролята на тези НПО е да осигуряват на своите 
членове и поддръжници информация и консултации, отнасящи се до отделни техни 
стопански операции. От друга страна, възможността за извличане на финансови и/или 
икономически облаги от възможностите, предоставени от гъвкавите механизми, 
провокира значителен интерес и ще стане причина за по-нататъшно стимулиране в 
изграждането и подобряването на капацитета, необходим за участието в тези 
механизми.  

Допълнителен проблем представлява недостатъчният брой квалифицирани 
независими консултанти по проблемите на изменението на климата. До голяма степен, 
това може да бъде обяснено с ниското ниво на дейностите по изменение на климата в 
страната. 

5.3.3. Екологични НПО 

Информираността на българската общественост по проблемите на изменението 
на климата е слаба – това се дължи предимно на присъствието в публичното 
пространство на други, по-наболели проблеми. Очаква се слабата информираност на 
обществото да забави прилагането в домакинствата и други целеви групи на мерки за 
ограничаване на влиянието на изменението на климата. 

Зелените НПО биха могли да помогнат за промяна на сегашното положение. За 
съжаление проучванията показват недостатъчен капацитет на НПО за провеждане на 
успешна и трайна работа по отношение на изменението на климата. Въпреки че в 
България има много активни НПО, само няколко от тях имат достатъчно познания в 
областта на изменението на климата. Друг проблем е, че повечето НПО са сравнително 
малки (което означава, че те имат ограничени възможности да работят пълноценно). 
Що се отнася до проблемите по отношение на капацитета, пред които се изправят 
НПО, може би най-сериозен е ограниченият брой на високо квалифицирани експерти, 
особено по енергийна ефективност, възобновяема енергия и други дейности, отнасящи 
се до изменението на климата. Липсата на, или ограниченият достъп до финансови 
средства, предназначени за проекти по изменение на климата е друг проблем от 
решаващо значение за способността на НПО да създава и поддържа нужния капацитет. 
Не на последно място стои проблемът с все още недостатъчната подкрепа на 
правителствените институции, необходима за насърчаване и стимулиране на работата 
на НПО в областта на изменението на климата. 

Действия: 
• НПО трябва да участват по-активно в изграждането на допълнителен 

капацитет за работа по проблемите на изменението на климата чрез: 
o привличане на експерти с познания по РКОНИК и политиката на ЕС 

по изменението на климата; 
o изготвяне на проекти, които директно подкрепят изпълнението на 

конвенцията; 
o активно лобиране за финансиране на дейности, свързани с 

конвенцията; 
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o НПО трябва да разширят своята дейност по повишаване на 
информираността на обществеността и привличане на вниманието й 
към проблемите на изменението на климата. 

• Съществуващите НПО трябва да развиват програми и дейности, насочени 
към изпълняване на тяхната роля на обществен защитник срещу 
неправомерен икономически натиск и корупция, които влияят пряко или 
косвено на прилагането на Конвенцията, особено в такива сектори като 
управление на горите, енергетика, транспорт и др. Тези програми и дейности 
биха могли да включват например: 

o картографиране на регионите, в които се извършва незаконна сеч с 
информация за унищожените горски масиви, фирмите, замесени в 
незаконната сеч, цените на дървения материал и годините, 
необходими за неговото възстановяване, и т.н. Тези дейности могат 
да се комбинират с усилията за прилагане на две други конвенции на 
ООН – за запазване на биоразнообразието и за борба с 
опустиняването; 

o изработване на класации на големите промишлени предприятия 
според тяхната енергийна ефективност, ефективността на 
водоползването и ефективното използване на други суровини, 
свързани с намаляването на емисиите на ПГ; 

o класиране на общините според тяхната енергийна ефективност и 
ефективното използване на други суровини, свързани с намаляването 
на емисиите на ПГ (рециклирана хартия, практики за изхвърлянето на 
тонер и т.н.). 

5.3.4. Действия по повишаване на капацитета на другите заинтересовани 
страни  

По-долу е даден преглед на действията, които повишават капацитета на другите 
заинтересовани страни за развитието, прилагането и оценката на политика по 
изменение на климата в България. 

Код Действие Отговорна страна 
Период 

на 
изпълнение 

1 Повишаване капацитета на общините, браншовите 
и екологичните НПО 

МОСВ 2005-2008 г. 

2 Участие на представители на общините, 
браншовите и екологичните НПО в помощния 
орган на МВКИК 

МОСВ 2005 г. 

3 Активно участие на общините, браншовите и 
екологичните НПО в прилагането и контрола на 
проектите и мерките по изменение на климата 

МОСВ и други 
министерства 

2005-2008 г. 

4 Информиране на заинтересованите страни за 
възможностите за финансиране на проекти за 
енергийна ефективност и предоставяне на помощ 
при изготвянето на проектната документация (за 
проекти СИ, Схема за зелени инвестиции, Фонд 
енергийна ефективност и др.) 

МОСВ със 
съдействието на 
общините и НПО 

2005-2008 г. 

5 Улесняване обмяната на опит и информация за 
различните дейности и мрежи (напр. общинската 
мрежа за енергийна ефективност) 

МОСВ със 
съдействието на 
Министерство на 
образованието 

2005-2008 г. 
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5.4. Политически инструменти 

Този раздел предлага набор от политически инструменти, които могат да бъдат 
прилагани в политиката по изменение на климата. 

5.4.1. Законодателни инструменти и разпоредби 

В повечето страни законодателството и нормативната база са основни 
инструменти в политиката по изменение на климата. В България много закони влияят 
пряко или косвено на емисиите на ПГ. Най-значимите закони, свързани с изменението 
на климата са: 

• Закон за енергетиката (ДВ, брой 107, 9.12.2003 г.), в частта му относно 
възобновяемата енергия и комбинираното производство на електрическа 
и топлинна енергия (напр. въвеждат се изискванията на двете Директиви, 
определянето на индикативна цел за производство на електроенергия от 
ВЕИ и системата за издаване и търговия със зелени сертификати), и 
употребата на инструменти като: зелените сертификати, държавно 
регулиране за лицензиране на дейностите в енергийния сектор и налагане 
на задължения на топлофикационните дружества да закупуват 
топлоенергия от изгаряния на отпадъци (ДВ, 18 декември 2003 г.);  

• Закон за енергийната ефективност (ДВ, брой 18, 5 март 2004 г.) и 
свързаното с него вторично законодателство, включващо задължението 
да се приемат общински програми за енергийна ефективност за 
поставяне на етикети за енергийната ефективност, използването на 
минимални стандарти, произтичащи от Директивата на ЕС за енергийна 
ефективност на електроуредите, разпоредби за поставянето на етикети, 
обозначаващи енергийната ефективност на различни видове продукти 
(електроуреди и др.), задължителни обследвания и подобрения на 
Стандартите за енергийна ефективност на съществуващите сгради; 

• Закон за опазване на околната среда (ДВ, брой 91, 25 септември 2002 
г.) и Закон за качеството на атмосферния въздух (ДВ, брой 45, 28 май 
1996 г.) и свързаното с тях вторично законодателство, включващи 
система от разрешителни за изпълнението на стандартите в съответствие 
с европейското законодателство за КПКЗ, големите горивни инсталации, 
въвеждането на ЕСТЕ и техническа инспекция; 

• Закон за управление на отпадъците (ДВ, брой 86, 30 септември 2004 г.) 
и свързаното с него вторично законодателство, включващо задължението 
за събиране, обработване и оползотворяване или изгаряне на отделените 
газове от новите депа за отпадъци; 

• Законът за статистиката (ДВ, брой 57, 25 юни 1999 г.), включващ 
националния и международен мониторинг и докладване на задълженията 
за нивата на емисии. 

5.4.2. Фискална политика 

В много страни на ЕС фискалните мерки са важни инструменти за поощряване 
на прилагането на технологии, които намаляват емисиите и/или пестят енергия. 
Предимствата на фискалните стимули са, че те са еднакво достъпни за всички 
инвеститори и използват по-рационално пазарните механизми. Независимо от това, 
при въвеждането на фискални мерки трябва да се помни, че същите трябва да бъдат в 
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съответствие със законодателството на ЕС (да не възпрепятстват конкуренцията), и да 
се прилагат по начин, който свежда “ефектът на гратисчиите” до минимум. 

Примери за такива мерки са: 
• Ускорена амортизация на екологичните инвестиции. Тя представлява общо 

данъчно облекчение за фирмите, които инвестират в специфични мерки за 
енергоспестяване. 

• Премахване на данъци върху финансиране от “зелени” фондове. 
• Намаляване на ДДС при покупка на оборудване, допринасящо за 

намаляването на емисиите на парникови газове. 

В момента нито една от тези мерки не се прилага в България. Отчитайки 
икономическата ситуация в страната, тези финансови инструменти не са разглеждат 
като допълнителни инструменти в политиката по изменение на климата в България. 
Когато финансовото положение на страната се подобри тази категория политически 
инструменти може да бъде развита и приложена. Инструментите могат да бъдат 
приложени също така, ако в страната започне да се наблюдава по-бърз от очаквания 
ръст на емисиите на ПГ. 

5.4.3. Финансиране на проекти за намаляване на емисиите 

Оценката на Първия национален план показа, че е имало недостиг на средства 
за прилагането на някои мерки поради икономическата криза, която възникна в 
страната през последното десетилетие на двадесети век. И в двата сектора – обществен 
и частен се отбелязва липса на достатъчни финансови ресурси за финансиране на 
мерките по изменение на климата. Очаква се тази ситуация да не се промени 
значително в периода 2005-2008 г. Мерките за намаление на емисиите на ПГ, които 
силно зависят от държавния бюджет също не са подходящи за прилагане. Също така 
държавните гаранции за заеми по проекти няма да бъдат приложими за България за 
периода 2005-2008 г. 

Прилагането на мерки може да бъде финансирано посредством други 
финансови схеми. По-надолу са дадени някои възможности. 

Фондове и кредитни линии за енергийна ефективност 

През 2004 г. се създава фонд “Енергийна ефективност”, подкрепен от 
Световната банка и Глобалния Екологичен фонд (ГЕФ). Предвижда се средствата в 
него да възлизат на $ 17 милиона и да стартира през януари 2005 г.  

През 2004 г. Европейската банка за възстановяване и развитие разкри друг фонд 
под формата на € 60 млн. кредитни линии, които ще се използват за проекти за 
подобряване на енергийна ефективност и ВЕИ в малките и средни предприятия (МСП). 
Схемата предвижда грантове до 20 % от инвестициите, след като проекта бъде 
успешно изпълнен. 

Предвижда се фонд “Енергийна ефективност” да отпуска заеми за дейности, 
свързани с енергийната ефективност, а кредитните линии на ЕБВР – за енергийна 
ефективност и за ВЕИ, тъй като фонд “Енергийна ефективност” не отпуска заеми за 
ВЕИ. 

Държавен фонд “Земеделие” 
Държавният фонд “Земеделие” беше създаден с подкрепата на ЕС (програма 

САПАРД). Субсидиите от този фонд се отпускат само за селскостопански дейности. 
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Фондът дава приоритет на проекти, които водят до намаляване на емисиите на ПГ в 
селскостопанските дейности като например управлението на оборски тор и неговото 
съхранение, наторяване на обработваемите земи и изгарянето на стърнищата. 

Фондът предлага субсидии за въвеждането на нови методи за запазване на 
почвеното плодородие. Тези субсидии са предвидени за разширяване и задълбочаване 
на почвените изследвания. 

Преструктурирането на аграрния сектор е следствие от промените, извършени в 
земеползването. Субсидиите трябва да бъдат дадени на изследователски организации, 
които имат авторитет и опит в областта на почвознанието и също се занимават с 
проблемите за намаление на емисиите на ПГ. 

Фондът също така отпуска заеми с нисък лихвен процент за изграждането и 
рехабилитацията на напоителните системи в страната. 

Съвместно изпълнение, международна търговия с емисии и схема зелени 
инвестиции 

В Протокола от Киото са посочени гъвкави инструменти, които могат да 
допринесат за намаляване на емисиите на ПГ. Тези инструменти включват 
Международна търговия с емисии (МТЕ), по която трябва да се изгради Схема за 
зелени инвестиции (СЗИ) със средствата от продажбата на емисионни квоти на други 
страни. Те и Съвместното изпълнение (СИ) са описани в Глава 7, заедно с условията, 
при които тези инструменти могат да бъдат използвани от България за привличане на 
финансиране на проекти за намаляване на емисиите. 

Структурни фондове на ЕС 
Шестата програма за действие по околна среда на ЕС подчертава нуждата от по-

нататъшно интегриране на екологичните цели в други области на политиката и насочва 
специално към преглед на субсидиите, прилагани по Предприсъединителните и 
Структурните фондове. В рамките на подготвяната от Главна дирекция “Околна среда” 
екологична стратегия за структурните фондове след 2006 г., изменението на климата 
беше предложено като един от ключовите приоритети за интегриране в структурните и 
предприсъединителните фондове.25 Очакваният икономически растеж и социалното 
благополучие в присъединените страни също ще бъдат придружени от значително 
нарастване в транспорта и потреблението на енергия, например в сектор “Бит и 
услуги”. Степента, до която дългосрочното нарастване ще върви успоредно с 
увеличението на емисиите на парникови газове, ще зависи от решенията за 
дългосрочни инфраструктурни инвестиции, които ще бъдат взети в следващите години. 
Ето защо, на интегрирането на политиките по изменение на климата в структурните 
фондове трябва да се гледа в дългосрочна перспектива след Първия период на Киото. 

Програмите ИСПА и САПАРД са основните източници на финансиране от 
страна на ЕС за аграрното и инфраструктурно развитие на България. 

5.4.4. Доброволни споразумения 

Очаква се българското Правителство да въведе доброволните споразумения в 
периода 2005–2008 г. 

                                                 
25 Източник: Втори междинен доклад на ЕПИК. Можем ли да постигнем целите от Киото? DG 
Env., април 2003 г. 
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Доброволното споразумение е юридически обвързващо съглашение между две 
или повече страни. Обикновено доброволното споразумение е договор между 
централен орган на изпълнителната власт и браншова организация от промишлеността. 
Доброволното споразумение се сключва и между правителството и местните органи на 
властта.  

Доброволното споразумение е предназначено за постигне на определена цел в 
съгласие с правителствената политика. Екологичните доброволни споразумения се 
използват за подобряване на енергийната ефективност. Браншовите организации, 
които се учредяват, регистрират, управляват, преобразуват и прекратяват по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, действат като представител и защитник на 
интересите на група дружества от определен бранш на промишлеността. Доброволното 
споразумение описва в няколко точки каква точно е целта, която трябва да се постигне, 
задълженията на страните, как, какво и от кого ще се наблюдава, на кого ще се 
докладва, какъв е срокът за изпълнение и т. н. Ако страните са съгласни, управляваща 
група може да наблюдава изпълнението на доброволното споразумение. Обикновено 
правителството осигурява помощ за улесняване изпълнението на доброволното 
споразумение, докато фирмите изпълняват или се опитват да постигнат поставената 
цел. Доброволното споразумение определя процедурите в случай на неизпълнение. 
Например когато фирмите не успеят правителството може да се оттегли и да въведе 
ново законодателство. 

Доброволните споразумения за подобряване на ефикасността са предназначени 
да стимулират индустриалните предприятия да въведат мерки с период на възвръщане 
над 2 години. Чрез въвеждане на задължителни прагове на енергийна ефективност за 
единица продукция (benchmarking) и използването на добрите практики за подобрена 
енергийна ефективност. Споразуменията биха могли да осигурят значително по-нисък 
среден ръст на енергопотребление от нарастването на произведената брутна добавена 
стойност. Доброволните споразумения са приложими за всички индустриални 
подсектори: черната и цветна металургия, химическата промишленост, леката 
промишленост, хранително-вкусовата промишленост, строителство и строителни 
материали, машиностроене, електрическа промишленост и други. Фирмите, които не 
са включени в Схемата за търговия с емисии могат да попаднат под влиянието на този 
нов политически инструмент. 

5.4.5. Изследователска и развойна дейност, и образование 

Тъй като образованието и изследванията са движещите сили за бъдещото 
развитие на дейностите по изменението на климата и екологосъобразното поведение на 
бъдещите поколения, на тях трябва да се обърне специално внимание. По-надолу са 
описани нуждите на България в тази област. Поради липса на финансови средства бяха 
предприети ограничен брой дейности. 

Учебни програми в училищата и университетите 
Въпросите за изменението на климата почти не са засегнати в учебните 

програми в началното училище, гимназията и университетите. Най-неотложните 
задачи за подобряване на ситуацията са: 

• изработване на учебни помагала и информационни материали на български 
език; 

• съставяне на специфични програми за обучение по изменение на климата за 
учители и преподаватели; 
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• учебници по естествени и хуманитарни науки, които отразяват проблема с 
изменението на климата и специфичния му ефект върху съответната област 
на науката; 

• изготвяне на национална програма и план за образование, обучение и 
обществена информираност по проблемите на изменението на климата. 

Програми за изследвания и развойна дейност 
Научните изследвания са може би най-важната поддържаща дейност. 

Резултатите от такива проучвания биха могли да окажат голямо влияние върху 
държавната политика, особено в областта на изменението на климата. Българските 
учени трябва да насочат вниманието си към следните основни задачи:  

• Създаване на методология за оценка на резултатите от прилагането на 
политики и мерки, свързани с изменението на климата и съответните 
експертни анализи и изчисления; 

• Оценка и прогноза на тенденциите за консумация на ресурси; 
• Експертни изследвания, за да се дефинира ясно структурата, управлението и 

работата на националните системи за:  
o оценка на антропогенните емисии и инвентаризации на емисиите на 

ПГ; 
o национални регистри и търговия с емисии;  
o участие в гъвкавите механизми. 

• Оценка на уязвимостта – иницииране на нови изследвания за уязвимостта на 
България към изменението на климата и възможните мерки за адаптация; 

• Подобряване на методологията за прогнозиране на тенденциите на емисиите 
на ПГ; 

• Подобряване на методологиите за инвентаризация на емисиите от 
антропогенни източници. 

Изследователски програми на ЕС (Шеста рамкова програма) 
Българските университети, изследователските центрове и организации трябва 

да засилят своето участие и ангажираност в изследователските програми на ЕС, като 
например Шестата рамкова програма. 

Шестата рамкова програма тече през периода 2002-2006 г. с бюджет от € 17.5 
милиарда. Голям брой от тематичните стратегии приемат устойчивото развитие като 
директна или индиректна цел (напр. глобално изменение, енергетика и транспорт). 
Много от изследванията, провеждани в рамките на Шестата рамкова програма ще 
донесат екологични ползи и ще подпомогнат обновлението чрез намаляване на 
производствените разходи и създаване на нови пазари и работни места. Изследванията 
ще продължат да допринасят за разбирането на явлението “изменение на климата”, за 
прогнозирането на очакваните концентрации на CO2, за оценка на влиянието, 
техниките за адаптация и мерките за намаляване на емисиите. Обхванатите теми 
включват: улавяне и натрупване на CO2, не замърсяващи технологии и алтернативни 
горива в транспорта и анализ на целия жизнен цикъл на продуктите, произвеждани в 
промишления сектор. В областта на възобновяемите източници на енергия степента на 
зрялост на различните технологии значително варира от ветровата енергия (която 
понастоящем е търговски приложима) до по-далечните фото-волтаична, приливна или 
морска енергия. Изследванията са фокусирани върху създаване на икономически 
ефективни интегрирани подходи от стабилни доставки на биомаса до ефективно 
производство и употреба на гориво, намаляване на разходите и подобряване на 
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ефективността и надеждността при нарастваща роля на промишлеността в 
координацията на паневропейските проекти за ветрова, геотермална, приливна и 
слънчева енергия. 

Изследователските звена от Българската академия на науките, университетите и 
фирмите трябва да засилят и координират своята работа по участие в изследвания по 
тази програма. 

• Министерството на образованието и науката ще окаже необходимата 
подкрепа като осигури участието на водещи университетски преподаватели, 
представители на БАН и Националния център за аграрни науки при 
разработването на конкретни теми, вкл. и трансгранични проекти; 

• Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, в качеството си на 
координатор на приоритет “Устойчиви енергийни системи” ще осигури 
институционална подкрепа и адекватна информираност на предложителите 
на проекти; 

• Програма Интелигентна Енергия за Европа.  

Многогодишната рамкова програма “Интелигентна Енергия за Европа” е 
одобрена с решение на Европейския парламент и Съвета № ЕС/1230/2003 год. от 26 
юни 2003 година. В рамките на програмата влизат естествените продължения на 
програми SAVE – енергийна ефективност и ALTENER – възобновяеми енергийни 
източници. Възможните области за финансиране по програма Altener II са свързани с 
проекти, прилагащи опита и стратегията на страните от ЕО за използване на 
потенциала на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в качеството им на 
първичен енергиен ресурс, с оглед увеличаване на производството на енергия от ВЕИ 
чрез редица дейности като: изграждане на инфраструктура, разработване и 
осъвременяване на национални, общински и регионални пазарни стратегии, 
предложения за промени в законодателството и други мерки за преодоляване на 
нетехническите препятствия пред използването на ВЕИ за енергопроизводство.  

Възможните области за финансиране по програма SAVE II са свързани с 
проекти, прилагащи опита и стратегията на страните от ЕО за повишаване на 
енергийната ефективност. 

По програми Altener II и SAVE II могат да кандидатстват всички юридически 
лица от страните-членки на ЕС, асоциираните страни и други страни и международни 
организации. Във всяко предложение за проект е задължително участието на поне един 
представител от страна-член на ЕС. Предложенията за проекти се изготвят в 
стандартен формат и се подават директно в Брюксел. 

5.4.6. Повишаване на нивото на информираност на обществеността 

В много страни са въведени кампании за повишаване на информираността на 
обществеността за изменението на климата. Тези дейности са желателни и за България. 
Ролята на Правителство, ролята на медиите и ролята на комуникационните канали на 
НПО в повишаването на нивото на информираност на обществото са тясно преплетени 
и трудно разграничими. Това, което трябва да бъде направено в тази област е:  

• изработване на брошури и учебници на български език; 
• формиране на информационна група от журналисти и експерти, която 

редовно да подготвя и представя информация за изменението на климата; 
• обучение на журналистите по изменението на климата; 
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• информационно обезпечаване и обучение на бизнес средите за участие в 
механизма Съвместно изпълнение в съответствие с изискванията на 
Протокола от Киото; 

• постоянен обмен на информация между заинтересованите страни относно 
изпълнението и резултатите от прилагането на политиките и мерките; 

• разпространение на адаптирана научна информация за откритията и обща 
информация за изменението на климата, популяризиране чрез интегрирането 
им в различни специализирани информационни потоци.  

Ролята на НПО се изразява основно в лобиране за енергийна ефективност, 
провеждане на кампании за енергоспестяване и енергийна ефективност, за да се 
създаде трайно знание и навици в обществото по проблемите на околната среда и в 
частност – на изменението на климата. 

Българското Правителство възнамерява да осъществи обществени 
информационни кампании за жилищния сектор. Тези кампании включват: периодично 
извършване на социологически проучвания за информираността на обществеността за 
заплахата от глобалното затопляне, информиране и обучение на обществото на 
национално, регионално и местно ниво чрез медиите, подготовка и разпространение на 
печатни материали, поставяне на акцент върху тези въпроси в учебните програми, 
публични кампании за различни целеви групи за участие в практически дейности, 
свързани с енергоспестяването и намаление на емисиите на парникови газове, 
ангажиране на браншовите НПО в информирането и подпомагането на техните 
членове относно политиките и мерките за енергоспестяване и за изпълнение на 
проекти за намаляване на емисиите на парникови газове. Министерство на 
енергетиката и енергийните ресурси е водещо в организирането и финансирането на 
кампании с подкрепата на МОСВ. 

За повишаването на заинтересоваността и информираността на обществото в 
България съществено влияние ще играят и възможностите за чуждестранни 
инвестиции. Програмата САПАРД на ЕС предвиди бюджет за дейности по повишаване 
на обществената информираност в аграрния сектор за периода 2005-2006 г. 

5.5. Изводи 

В тази глава беше представен преглед на различните политически инструменти, 
които могат да бъдат използвани за развитието и въвеждането на политика по 
изменение на климата. През периода 2005-2008 г. политиката на страната по изменение 
на климата ще бъде основана главно на законови и нови финансови инструменти. В 
случай на неочаквано бързо покачване на емисиите на ПГ други инструменти, като 
например данъчната политика, могат да бъдат разработени и приложени. 
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6. Секторни политики и мерки за намаляването на емисиите 
на ПГ 

6.1. Въведение 

Тази глава обхваща секторните политики и мерки, които допринасят за 
намалението на емисиите на ПГ в България. Както беше показано в Глава 3, 
необходимостта България да предприеме мерки за намаление на емисиите, е 
ограничена съобразно сегашното ниво на емисиите на ПГ и очакваната им тенденция. 
Въвеждането на мерки за намаляване на влиянието върху изменението на климата 
също така е продиктувано и от други фактори. На първо място, задълженията по 
Конвенцията за изменение на климата, Протокола от Киото и присъединяването към 
ЕС изискват активно участие на страната в процеса за намаление на емисиите на ПГ. 
Напредъкът трябва да бъде докладван редовно. На второ място, националното и 
европейско законодателство изискват специфични действия като прилагането на 
изискванията на Директивата за КПКЗ или разработването на стимули, като например 
Схемата на зелени сертификати според изискванията на Директивата за 
производството на електроенергия от възобновяеми източници. И не на последно 
място, мерките за намаляване на влиянието върху изменението на климата ще доведат 
до повишаване на ефективността на икономиката и до дългосрочни спестявания на 
природни ресурси. 

Глава 6 представя 24 политики и мерки. Мерките са избрани от списък с 
варианти. Правителствените и неправителствените заинтересовани страни бяха 
активно ангажирани в процеса на избора. Мерките, изискващи малки парични средства 
и ограничени инвестиционни изисквания заедно със задължителните мерки имаха по-
висок приоритет. 

Всички мерки, представени в тази глава, са допълнителни към базовия 
сценарий, разгледан в раздел 3.3. 

Тази глава е структурирана по начин, в който политиките и мерките са 
представени по сектори. Всеки сектор започва с кратко въведение, следвано от преглед 
на основните секторни политики. След това са представени специфичните политики и 
мерки. Те са обобщени за всеки сектор. Използвана е следната категоризация на 
разходите за намаление на емисиите с тон СО2-екв.: 

− Ниско: до 10 евро за тон СО2-екв. 
− Средно: 10-50 евро за тон СО2-екв. 
− Високо: повече от 50 евро за тон СО2-екв. 

6.2. Сектор “Енергетика” 

6.2.1. Въведение 

За ускорено реформиране на енергетиката е разработена Енергийна стратегия на 
България. Тя е приета от Министерския съвет на 11.05.2002 г. и е одобрена от 
Народното събрание с Решение №39 (ДВ, бр. 71, 23.07.2002 г.). Стратегията определя 
енергийната политика на страната и предвижданите основни реформи в сектора. 
Енергетиката на България и в бъдеще ще разчита на два основни стълба – ядрената 
енергетика и местния въгледобив на лигнитни въглища, като водещ приоритет е 
развитието на конкурентен енергиен пазар. Всички останали приоритети са пряко 
свързани с него. Основни приоритети в Стратегията са: 
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• сигурност на доставките; 
• конкуренция в енергийния сектор; 
• опазване на околната среда. 

Те напълно съответстват на приоритетите на енергийната политика на 
Европейския съюз. 

Подготовката за либерализиране на българския енергиен пазар е в напреднала 
фаза на развитие, а с приемането на Закон за енергетиката, България въведе напълно 
изискванията на ЕС в рамките на Електрическата и Газовата директиви за създаването 
на електроенергиен пазар и пазар на природен газ. 

Приета е прилагаща програма за Директива 2001/80/ЕС, касаеща големите 
горивни инсталации. 

В срок до 2005 г. ще се приведат цените на електро- и топлоенергията за 
населението в съответствие с разходите и постепенно ще бъдат премахнати 
държавните субсидии в енергийния сектор, като те бъдат пренасочени към социално 
слабите групи от населението. 

На практика, България е енергийния център на Югоизточна Европа и причината 
за това е от една страна, естественото географско положение на страната, а от друга, е 
фактът, че българската енергетика покрива около 45 % от постоянния дефицит в общия 
енергиен баланс на Югоизточна Европа. От крупен вносител на електроенергия (до 4.5 
TWh годишно), сега страната се превърна в крупен износител на електроенергия (5-7 
TWh годишно).26 

В процеса на своето развитие през последните години енергетиката приложи 
редица мерки, които доведоха до стабилизация и намаляване на емисиите на ПГ. 
Базирайки се основно на пазарните принципи, енергетиката допринесе съществено за 
намаляване на емисиите на останалите отрасли. Докато емисиите на ПГ в страната са 
намалели с 56 %, емисиите в енергийния сектор са намалели с 20 % и практически, 
след окончателното извеждане от експлоатация на блокове 1-4 в АЕЦ Козлодуй, могат 
да достигнат и надхвърлят нивото на емисии от базовата 1988 г. Плановете за развитие 
предвиждат изграждане на нови мощности27 за производство на електроенергия от 
местни и вносни въглища с високи емисии на ПГ, като се очаква добива на въглища да 
надхвърли 25-30 Mt. Планира се и изграждане на ниско емитиращи 
електропроизводствени мощности, като ВЕИ и АЕЦ или прилагане на 
високоефективни технологии, водещи до задоволяване на съществуващите енергийни 
потребности – при намалено количество на влаганите горива, какъвто е случая при 
комбинирания парогазов цикъл на природен газ и др. 

6.2.2. Политически инструменти за намаляване на емисиите на ПГ 

В рамките на основните приоритети за развитието на енергетиката се вписват 
мерките за намаляване на емисиите на ПГ, които се предвиждат в този НПДИК. Тези 
мерки ще се прилагат в допълнение към мерките от базовия сценарий за развитие, 
който е даден в Енергийната стратегия на страната и в раздел 3.3. 

                                                 
26 Данните са от Статистическите годишници на НСИ 
27 При изготвянето на втория национален план за действие по изменение на климата е 
използван “План за развитие на електроенергийния сектор на Р България с минимални разходи 
за периода 2002 – 2020 г.” на НЕК. 
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Мерките за намаляване на влиянието върху изменението на климата бяха 
описани в Глава 5. Приложимите инструменти за намаление на емисиите в сектор 
“Енергетика” в България са представени в Таблица 6.1: 

Таблица 6.1 
Приложими инструменти за намаление на емисиите в сектор “Енергетика” 

Правни 
Прилагане на изискванията на Директивата за големите горивни инсталации 
Прилагане на изискванията на Директивата за КПКЗ 
Актове на държавната комисия по енергийно регулиране 
Издаване на задължения за закупуване на енергия от отпадна топлина 
Приватизация 
Пазарни 
Европейската схема за търговия с емисии 
Зелени сертификати 
Схема за зелени инвестиции 
Финансови 
Фондове или източници за инвестиране на проекти за намаляване на емисиите 
(фондове за енергийна ефективност, СИ, СЗИ, структурни фондове на ЕС, напр. 
ИСПА) 
Научна дейност 
- 
Заинтересованост и информираност на обществото 
- 
Доброволни споразумения 
- 

6.2.3. Политики и мерки в сектор “Енергетика” 

Тук са представени различни политики и мерки, които водят до намаление на 
емисиите на ПГ в енергийния сектор. 

Мерките за намаление на емисиите водят до спад в планираното увеличение на 
потреблението на местни и вносни въглища. Изчисленията за намаление на емисиите 
са базирани на емисионния фактор от 1.2 kg СО2 за kWh. От прилагането на тези мерки 
добивът на въглища в мини Марица изток няма да надвиши 25 Mt годишно. 

Подобряване на експлоатацията и фактора на натоварване на блокове VVER-1000 
в АЕЦ Козлодуй 

Една от най-важните части на сектор “Енергетика” в България е ядрената 
енергетика, при която няма емисии на ПГ. До сега са проведени мероприятия по 
повишаване на безопасността на реакторите 440 MW. Тяхното поетапно спиране 
(2002г. – блокове 1 и 2 и 2006г. – блокове 3 и 4) води до значително повишаване на 
емисиите на ПГ. Това предполага въвеждането на мерки за запазване на дела на 
ядрената енергетика в производството на електроенергия чрез по-нататъшно 
подобряване на експлоатацията и модернизация на блокове 5 и 6 в АЕЦ Козлодуй. 
Чрез въвеждането на усъвършенствани методи за управление и планови ремонти се 
съкращават плановите престои за ремонт и презареждане с гориво. Така може да се 
постигне ефективно натоварване до 7 200 часа годишно и повишаване на 
електропроизводството с 1.28 TWh годишно. 
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В разработения базов сценарий се предвижда извеждане на блокове 1-4 в 
сроковете съгласувани с EC и въвеждане на нов блок в АЕЦ Белене след Първия 
период от Киото. Прогнозното производство на електроенергия от АЕЦ Козлодуй през 
2010 г. е 12.4 TWh. 

Код на мярката Е1 
Наименование Подобряване на експлоатацията и фактора на 

натоварване на блокове VVER-1000 в АЕЦ Козлодуй 
Намаление през 2010 г. 946 kt от заместване на електроенергия, произвеждана 

в други звена на енергийната система 
Разходи за тон СО2  Ниски 
Инвестиции Високи 
Предвиждана година на 
въвеждане 

2007 г. 

Инструменти  
Разходи за Правителството Няма 
Действия • АЕЦ Козлодуй започна начална подготовка за 

техническо изследване 
• ДКЕР – узаконяване на финансовата схема и на 

по-високо натоварване 
• АЯР – разрешение за експлоатация 

Ускорено развитие на хидроенергетиката 
Една съществена част на сектор “Енергетика” в България е хидроенергетиката. 

До сега са проведени мероприятия по рехабилитация на съществуващите ВЕЦ, които в 
голямата си част са с остаряло оборудване. Извършено е внедряване на нови системи за 
автоматизация и управление. Счита се, че потенциалът на водни ресурси е усвоен в 
една значителна част - над 70 % и биха могли да се построят нови мощности от 400 
MW с годишна използваемост 2-3 хил. часа. Съществува и потенциал за изграждане на 
микро ВЕЦ с обща мощност от 200 MW.  

Код на мярката Е2 
Наименование Изграждане на хидрокаскади Горна Арда и Средна Въча 

(пуск 2012 г.) 
Намаление след 2012 г. 408 kt от заместване на електроенергия, произвеждана в други 

звена на енергийната система след 2012 г. 
Разходи за тон СО2 Високи 
Инвестиции Значителни 
Предвиждана година на 
въвеждане 

В зависимост от въвеждането на СЗИ и допълнителни 
възможности за финансиране 

Инструменти • Проекти Съвместно изпълнение 
• Зелени сертификати  

Разходи за Правителството Няма 
Действия • МС по предложение на МЕЕР ще ускори определянето 

на квоти за производство на електроенергия от ВЕИ и 
въвеждането на зелени сертификати  

• МОСВ и МЕЕР ще подкрепят участие в проекти 
Съвместно изпълнение 

ВЕЦ с капацитет до 10 MW се определят като малки или микро ВЕЦ. Общите 
инсталирани мощности на микро ВЕЦ възлизат на 63 MW през 2004 г. Потенциалът за 
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производство на електроенергия от микро ВЕЦ е подробно изследван и е оценен на 0.7 
TWh годишно. Микро ВЕЦ могат да бъдат построени на места с изкуствени 
водохранилища или бързо течаща вода.28 

В разработения базов сценарий не се предвижда изграждане на нови мощности 
във ВЕЦ. Високите инвестиционни разходи и малката годишна използваемост на 
инсталираната мощност (около 2 500 часа годишно) възпрепятстват изграждането на 
нови мощности. 

 

 

Код на мярката Е3 
Наименование Изграждане на малки и микро ВЕЦ в различни 

региони на страната 
Годишно намаление след 
2010г. 

0.2 Mt от заместване на електроенергия, произвеждана 
от изкопаеми горива в други звена на енергийната 
система (+ 69 MW до 2010 г.) 

Разходи за тон СО2 Високи 
Инвестиции Значителни 
Предвиждана година на 
въвеждане 

В зависимост от въвеждането на СЗИ и допълнителни 
възможности за финансиране 

Инструменти • Проекти Съвместно изпълнение 
• Зелени сертификати  
• Схема за зелени инвестиции 

Разходи за Правителството Няма 
Действия • МОСВ, МФ, МЕЕР и общините ще 

привличат чужди инвеститори за проекти СИ 
• МС по предложение на МЕЕР ще ускори 
въвеждането на Схема за зелени сертификати 
• МОСВ ще сътрудничи при 
финансирането на проекти Съвместно 
изпълнение и Схемата за зелени инвестиции 

                                                 
28 “Изследване за България, насочено към глобалните проблеми на изменение на климата”, в 
рамките на US CSP, София, 1996 г.  



 60

Надстройки на топлофикационните централи и отоплителни котли  
Разработените напоследък паро-газови модули, които включват газови турбини, 

парови турбини и котли-утилизатори, позволяват да се повиши значително 
ефективността на комбинираното производство на топлинна и електроенергия. При 
това к.п.д. може да достигне до 90 %, което е значително повече от съществуващите 
съоръжения работещи на когенерационен принцип или отоплителните котли. 
Въвеждането на парогазови надстройки, като заместващи мощности в някои от 
съществуващите ТЕЦ и отоплителни централи, е заложено в прилагащата програма на 
Директива 2001/80/ЕС.  

 

 

Код на мярката Е4 
Наименование Надстройки на топлофикационните централи и 

отоплителни котли с турбини на природен газ. 
Намаление през 2010 г. 867.5 kt от заместване на електроенергия и топлоенергия, 

произвеждани от въглища и течни горива в енергийната 
система 

Разходи за тон СО2 Средни 
Инвестиции Значителни 
Предвиждана година на 
въвеждане 

В зависимост от въвеждането на СЗИ и допълнително 
финансиране за прилагане на Директивата за големите 
горивни инсталации (2007 г.) 

Инструменти • Проекти Съвместно изпълнение 
• Зелени сертификати 
• Схема за зелени инвестиции 
• Прилагаща програма за Директива 2001/80/ЕС 
• ЕСТЕ 
• Комплексни разрешителни 
• Задължения за изкупуване на отпадна топлина 

Разходи за Правителството Няма 
Действия • МEEР да осигури условия за повишаване на 

сигурността на газоснабдяването 
• МЕЕР и МОСВ да контролират графика за 

изпълнението на Прилагащата програма за 
Директивата на ЕС за големи горивни инсталации 

• МОСВ да съдейства за включване на проекти в СИ 
и СЗИ 

• МЕЕР да определи задължителни квоти за 
производство на електроенергия от когенерация 

• ДКЕР да въведе зелени сертификати за 
когенерация 

 

Загуби при пренос и разпределение на електроенергия 
Рехабилитацията, подобряването на експлоатацията и модернизацията на 

електропреносната и електроразпределителната мрежа ще ограничат загубите на 
електроенергия и ще подобрят значително качеството на електроснабдяването. Пряко 
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следствие от това е намаляването на емисиите на ПГ поради намаляване на част от 
загубите, които са резултат от пренос на произведена в централите на въглища 
електроенергия. По експертна оценка тази част е около 20-30 % от загубите в 
преносните мрежи и 30-40 % от загубите в разпределителните мрежи. 

 

 

Код на мярката Е5 
Наименование Намаляване на загубите в електропреносните и 

електроразпределителните мрежи 
Намаление през 2010 г. 1100 kt от намаляване на загубите на електроенергия в 

енергийната система 
Разходи за тон СО2 Ниски 
Необходими инвестиции Ограничени 
Предвиждана година на 
прилагане 

2005 г. 

Инструменти • Наредба от ДКЕР 
• Приватизация на електроразпределителните 

мрежи  
Разходи за Правителството Няма 
Действия • ДКEР да създаде правила за стимулиране на 

намаляване на загубите на електроенергия  
• ДКЕР да стимулира собствениците на 

електроразпределителните дружества за 
въвеждане на мерки за намаляване на загубите 

• МЕЕР обезпечава включване в договорите за 
приватизация задължение на новите 
собственици да намалят загубите 

 



 62

Загуби при пренос на топлинна енергия 
При рехабилитацията, модернизацията и подобряването на експлоатацията и 

модернизация на топлопреносната и топло разпределителната мрежа ще се ограничат 
загубите на топлоенергия. Намаляване на загубите, които са резултат от пренос на 
произведена топлоенергия ще доведе до намаляване на емисиите на ПГ, в резултат на 
по-малкото производство на топлинна енергия в отоплителните централи. 

Код на мярка Е6 
Наименование Намаляване на загубите от топлопреносните мрежи 
Намаление през 2010 г. 900 kt от намаляване на загубите в топлопреносните 

мрежи и абонатни станции 
Разходи за тон СО2 Ниски 
Необходими инвестиции Ограничени 
Предвиждана година на 
изпълнение 

Постепенно (в зависимост от одобрението за финансови 
ресурси от ДКЕР) 

Инструменти • Наредба на ДКЕР 
• Проекти Съвместно изпълнение 

Разходи за 
Правителството 

Няма 

Действия • ДКEР да създаде правила за стимулиране на 
намаляване на загубите на топлоенергия 

• МОСВ да съдейства за участие в проекти 
Съвместно изпълнение 

 
Възобновяеми енергийни източници 

Анализът на възможностите за използване на възобновяеми източници на 
енергия (ВЕИ) показват реален потенциал за снижаване на емисиите на ПГ с 0.283 Mt 
СО2-екв. през 2010 г. Мерките (допълнителни към базовия сценарий) ще се приложат в 
следните насоки: 

• изграждане на малки ВЕЦ; 
• използване на геотермални ресурси; 
• използване на биомаса и биогаз за отопление и производство на 

електроенергия; 
• соларни колектори за топла вода в обществени сгради; 
• въвеждане на соларни колектори за топла вода в детски градини, училища и 

болници. 

Мерките в последните две насоки - соларни колектори за топла вода ще бъдат 
представени и анализирани в сектор “Бит и услуги”. 

Мерките за изграждане на малки и микро ВЕЦ са разгледани по-горе в частта 
ускорено развитие на хидроенергетиката. 

Използване на биомаса за производство на електро- и топлоенергия 
В понятието биомаса са включени: дърва за огрев, дървесни отпадъци, 

селскостопански твърди отпадъци (слама, стебла и др.), селскостопански течни 
отпадъци (течен животински тор и др.), горими промишлени отпадъци (хартия, 
стърготини и др.) и битови твърди и течни отпадъци. В България масово се използват, 
като традиционен източник на енергия, дърва и селскостопански отпадъци.  
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Теоретичният потенциал на биомасата е много голям и значително се различава 
от реалния потенциал, който се определя от практическите възможности за нейното 
оползотворяване. Оценките за теоретичния потенциал са както следва: дърва за горене 
– 7.7 PJ/год.; отпадъци от хартия - 0.3 PJ/год.; селскостопански твърди отпадъци - 77.1 
PJ/год.; отпадъци от животновъдството - 11.3 PJ/год.; твърди градски отпадъци - 12.5 
PJ/год. и индустриална дървесина - 0.4 PJ/год. 

Съществуват различни начини за енергийна употреба на биомасата за 
производство на електроенергия и топлоенергия (напр. изгаряне, пиролиза и 
газификация). Изгарянето на биомаса за производството на електроенергия и топлинна 
енергия изглежда е най-обещаващо за България. 

Код на мярка Е7 
Наименование Производство на електро- и топлоенергия от биомаса 
Намаление през 2010 г. 0.05 Mt от: 

− Въвеждане на отоплителни инсталации с котли на 
дърва 

− 40 MW инсталация на биомаса за производство на 
електро- и топлоенергия 

− ТЕЦ за комбинирано производство на електро- и 
топлоенергия от биогаз от депата 

Разходи за тон СО2 Средни 
Необходими инвестиции Значителни 
Предвиждана година на 
изпълнение 

В зависимост от въвеждането на Схема за зелени 
инвестиции и възможност за допълнително финансиране 

Инструменти • Проекти Съвместно изпълнение 
• Зелени сертификати 
• Зелена инвестиционна схема  
• Комплексни разрешителни 

Разходи за 
Правителството 

Няма 

Действия • МС да ускори определянето на квоти за 
производство на електроенергия от ВЕИ 

• МЕЕР да ускори определянето на задължителни 
квоти за производство на електроенергия от 
когенерация 

• МОСВ ще съдейства при участието в проекти 
Съвместно изпълнение и проекти по СЗИ 

 

6.2.4. Преглед на политиките и мерките в сектор “Енергетика” 

Таблица 6.2 представя преглед на политиките и мерките, които водят до 
намаление на емисиите на ПГ в сектор “Енергетика” в България. Пакетът от мерки, с 
изключение на Е2, водят до общо годишно намаление от 4 Mt СО2–екв. през 2010 г. 
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Таблица 6.2 
Политики и мерки в сектор “Енергетика” за намаление на емисиите на ПГ 

Мярка Подсектор Дейност Инструменти

Годишно 
намаление на 

ПГ през 
2010г. (Mt) 

Година на 
въвеждане 

E1 Ядрена 
енергетика 

Подобряване на 
съществуващите 
централи 

Финансови 0.9 2007 г. 

E2 Хидроенергетика Изграждане на 
нови мощности 

Правни 

Финансови 
0.4  

(след 2012 г.) 

В зависимост 
от въвеждането 
на Зелени 
сертификати и 
допълнително 
финансиране 

E3 Малки и микро 
ВЕЦ 

Изграждане на 
нови мощности 

Правни 

Финансови 
0.2 

В зависимост 
от въвеждането 
на Зелени 
сертификати и 
допълнително 
финансиране 

E4 

Производство на 
ел. енергия от 
когенерация и 
топлофикация 

Осъвременяване 
Правни 

Финансови 
0.9 

В зависимост 
от въвеждането 
на Зелени 
сертификати, 
прилагането на 
Директивата 
КПКЗ, 
Директивата за 
големите 
горивни 
инсталации и 
допълнително 
финансиране 

E5 
Преносни и 

разпределителни 
мрежи 

Намаляване на 
загубите Правни 1.1 2005 г. 

E6 Топлопреносни 
мрежи 

Намаляване на 
загубите 

Правни 

Финансови 
0.9 

Постепенно (в 
зависимост от 
наредбите на 
ДКЕР и 
допълнително 
финансиране) 

E7 Биомаса Изгаряне 
Правни 

Финансови 
0.05 

В зависимост 
от въвеждането 
на Зелени 
сертификати, 
прилагането на 
Директивата 
КПКЗ и 
допълнително 
финансиране 
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6.3. Сектор “Промишленост” 

6.3.1. Въведение 

В резултат на политиката на преход към пазарна икономика, премахването на 
субсидиите, либерализацията и структурните промени в икономиката на страната, дела 
на Промишлеността в произведения БВП намаля от 61 % през 1987 г. до 29 % през 
2002 г.29 Най-енергоемките и неефективни предприятия практически спряха. 
Политиката на ускорена приватизация доведе до почти пълна приватизация на 
промишлените предприятия. 

Новите собственици на предприятията незабавно приложиха достъпните мерки 
за намаляване на енергопотреблението. Това бяха главно организационните мерки и 
“безразходни” и “нискоразходни” мерки с период на изплащане под 1 година.  

През 2002 г. намалението на емисиите на ПГ достигна над 70 % в сравнение с 
базовата година30. Този период почти изцяло изчерпва потенциала за повишаване на 
енергийната ефективност без или с малки инвестиции. 

Започналият ръст на промишленото производство е неустойчив, като отделни 
предприятия и отрасли редуват години с прираст и със спад на произведената 
продукция. В тези условия и при липсата на специална политика за енергийна 
ефективност, в базовия сценарий за развитие на промишлеността е заложено 
поддържане на либерализацията и пазарните принципи, без субсидии и преференции. 
Заложени са мерките за енергийна ефективност с период на изплащане под 2 години. 
Приложението на тези мерки е възможно със собствени средства и ограничени заеми 
от банкови институции в условията на неустойчива производствена програма. Тези 
мерки водят до средногодишен ръст на енергопотреблението в промишлеността с 1.7 
%, при ръст на създадения БВП от 3.9 %, което съответства на едно сравнително добро 
темпо на повишаване на енергийната ефективност при липса на целева политика в тази 
насока. 

                                                 
29 Данните са от Статистическите годишници на НСИ 
30 В тази глава са използвани данни за емисиите на ПГ от “Инвентаризация на емисиите на ПГ 
за 2002 г. на България и национален доклад”. 
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6.3.2. Политически инструменти за намаляване на емисиите  

Приложимите политически инструменти за намаляване на емисиите в сектор 
“Промишленост” в България са представени в Таблица 6.3. 

 
 

Таблица 6.3 
Приложими политически инструменти за намаляване на емисиите в сектор 

“Промишленост” 
Правни 
Прилагане на изискванията на Директивата за КПКЗ 
Задължителни енергийни одити на потребители с товар над 10 MW 
Задължително приложение на препоръките от енергийните одити, засягащи мерки с 
възвращаемост под 2 години 
Въвеждане на енергийни и екологични стандарти 
Годишни технически инспекции 
Пазарни 
Европейската схема за търговия с емисии 
Зелени сертификати 
Схема за зелени инвестиции 
Финансови 
Помощ за финансиране на енергийни одити на МСП от фондове за енергийна 
ефективност и СЗИ 
Фондове и източници за инвестиране в проекти за намаление на емисиите на ПГ 
(фондове за енергийна ефективност, СИ, СЗИ, структурни фондове на ЕС, напр. 
ИСПА) 
Изследователска и развойна дейност 
- 
Заинтересованост и информираност на обществото 
-Осигуряване на обществен достъп до заявлението на оператора и проекта за 
комплексно разрешително (КР)  
Доброволни споразумения 
Доброволни споразумения за подобряване на енергийната ефективност  
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6.3.3. Политики и мерки в сектор “Промишленост” 

В този раздел са представени политики и мерки по изменение на климата в 
сектор “Промишленост”.  

Подобряване на термичната изолация  
Употребата на топлинна енергия под формата на пара и топла вода 

представлява значителна част от консумацията на енергия в промишлеността. Загубите 
на топлина са свързани с преноса и разпределението ú, особено при високо налягане и 
температура. Основен фактор за намаляване на загубите на топлина е термичната 
изолация, подмяна или реконструкция на топлообменниците, водещи до намаляване на 
консумацията на гориво за производството ù.  
Код на мярката I1 
Наименование Намаляване на топлинните загуби в промишлеността 
Намаление през 2010 г. 0.12 Mt от: 

− подобряване на топлинната изолация на тръбопроводи, 
кранове, абонатни станции и котли 

− реконструкция/подмяна на топлообменници и намалени загуби в 
химическата промишленост 

−  инсталиране на утилизатори за изходящите газове на 
промишлени котли на природен газ 

− проверка и подмяна на кондензните гърнета в парокотелните 
стопанства на предприятията 

Разходи за тон СО2 Средни 
Необходими инвестиции Ограничени 
Предвиждана година на 
изпълнение 

В зависимост от финансовите източници за инвестиране в 
енергийната ефективност 

Инструменти • Задължителни енергийни обследвания за консуматори с 
мощност над 10 MW 

• Доброволни споразумения 
• Финансиране на енергийните обследвания за МСП 
• Задължително изпълнение на препоръките, произтичащи от 

обследванията 
• Комплексни разрешителни 

Разходи за 
Правителството 

Няма 

Действия • МОСВ, МЕЕР и АЕЕ да се споразумеят с ЕБВР и Световната 
банка за приложимостта на фонда и кредитна линия 
“Енергийна ефективност” за обследвания в МСП 

• АЕЕ да подготви наредба, включваща задължение за 
прилагане на препоръчаните мерки с период на изплащане под 
2 години 

• Комплексните разрешителни, издавани от Министъра на ОС 
и занапред да съдържат условия за подобряване на 
енергийната ефективност на 

• МИ да информира МСП и големите консуматори за новите 
задължения 

• Съответните РИОСВ да контролират енергийната 
ефективност на операторите в рамките на издадените 
комплексни разрешителни 

• МИ МЕЕР, АЕЕ и МОСВ да установят контакти с 
браншовите организации за сключване на доброволни 
споразумения 
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Газоснабдяване на промишлеността 
Промишлеността е голям консуматор на горива и енергия. Замяната на течните 

горива с природен газ би довела до намаляване на емисиите на ПГ и увеличаване на 
ефективността. Една от основните пречки пред смяната на горивната база е 
значителното забавяне в изграждането на газоразпределителните мрежи.  

 

 

Код на мярката I2 
Наименование По-широка употреба на природен газ в промишлеността 
Намаление през 2010 г. 0.05 Mt от замяна на мазута и други течни горива с 

природен газ (10 % замяна на течните горива през 2010 г.).
Разходи за тон СО2 Средни 
Необходими инвестиции Високи 
Предвиждана година на 
изпълнение 

В зависимост от наличността за финансиране от 
чуждестранни източници за построяването на мрежи 

Инструменти • Проекти СИ 
• Финансиране от структурните и предприсъединителни 

фондове на ЕС 
• Комплексни разрешителни 

Разходи за 
Правителството 

Няма  

Действия • ДКЕР да ускори издаването на лицензи за 
разпределение на газ в случаите на осигурено 
финансиране 

• МОСВ да разгледа проекти СИ за изграждане на 
газоразпределителни мрежи 

• При издаването на комплексните разрешителни 
замяната на мазута и други течни горива с природен 
газ се отразява в условията на КР 

• ДКЕР да вземе под внимание начина на финансиране и 
проекти СИ, когато разглежда цените за пренос по 
газоразпределителните мрежи 
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Въвеждане на системи за мониторинг на консумацията на енергия 
Ръководствата на промишлените предприятия в частния сектор са силно 

заинтересовани да подобрят ефективността на производствените процеси. Един от 
основните фактори за постигането на тази цел е въвеждането на системи за мониторинг 
и управление на консумацията в отделните технологични етапи. Това позволява на 
предприятията да имат по-широк поглед върху консумацията на енергия в отделните 
технологични етапи, което ще покаже къде трябва да се предприемат мерки, за да се 
повиши енергийната ефективност. Това от своя страна ще доведе до по-малка 
консумация на енергия за единица продукция. Могат да бъдат спестени както 
електрическа, така и топлинна енергия, а също и природен газ, мазут или газьол.  

 

 

Код на мярката I3 
Наименование Системи за мониторинг на промишленото 

потребление на енергия  
Намаление през 2010 г. 0.11 Mt от: 

− въвеждане на 60 системи за мониторинг 
− въвеждането на 200 информационни системи 
в енергийните стопанства 

Разходи за тон СО2 Ниски 
Необходими инвестиции Ограничени 
Предвиждана година на 
изпълнение 

Постепенно въвеждане от 2006 г. 

Инструменти • Доброволни споразумения. 
• Комплексни разрешителни 

Разходи за Правителството Няма 
Действия • МИ да се договори за доброволните споразумения с 

браншовите организации (2005 г.) 
• МИ да организира контрола за прилагането на 

доброволните споразумения 
• Комплексните разрешителни, издавани от 

Министъра на ОС да съдържат условия за 
собствени наблюдения на изразходваната от 
инсталациите енергия – топлинна и електрическа 

• Съответните РИОСВ да контролират 
извършването на собствените наблюдения на 
изразходваната енергия в рамките на издадените 
комплексни разрешителни 

 
Модернизация на производството на пара и топлина и на инсталациите за 
сгъстен въздух  

Леката промишленост, хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, 
металообработването, електротехническата и електронната промишленост могат да 
намалят консумацията на енергия с около 20 % чрез модернизация на инсталациите за 
пара и сгъстен въздух, регулиране на топло енергийните системи, енергиен 
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мениджмънт и контрол, намаляване на загубите в топлопреносните системи и 
въвеждане на малка когенерация в съответните предприятия.  

 

 

Код на мярката I4 
Наименование Модернизация на инсталациите за пара и сгъстен въздух 

и намаляване на консумацията на енергия  
Намаление през 2010 г. 0.02 Mt от: 

− модернизиране на инсталациите за пара 
− въвеждане на инфрачервени таванни отоплителни 
тела 

− намаляване на загубите в системите за сгъстен 
въздух 

− въвеждане на дребно мащабни когенерации 
Разходи за тон СО2 Средни 
Необходими 
инвестиции 

Значителни 

Предвиждана година 
на изпълнение 

От 2007 г. с постепенно навлизане поради гратисния период 
до 2011 г. за издаването на разрешителни по КПКЗ 

Инструменти • Прилагане на изискванията на Директивата за КПКЗ 
• Проекти СИ и СЗИ 
• Доброволни споразумения 
• Схема за зелени сертификати (за когенерация) 
• Подкрепа за енергийни обследвания в МСП (от 

фондовете за енергийна ефективност) и задължително 
изпълнение на препоръките, произтичащи от 
обследванията 

Разходи за 
Правителството 

Няма 

Действия • МОСВ, МИ, МЕЕР и браншовите организации да 
потвърдят съгласието си за основната цел за 
енергоспестяване 

• МОСВ да окаже съдействие на предприятията за 
подготовката и представянето на проекти СИ и СЗИ 

• МИ и браншовите организации да изготвят програми за 
модернизация и обновление на ниво подсектор  
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Обновяване на строителните машини 
Строителството е промишлен отрасъл, чиито емисии от употребата на дизелово 

гориво в строителните и пътнотранспортните машини представлява значителен дял от 
сумарните емисии на ПГ в страната.  

 

 

 

Код на мярката I5 
Наименование Въвеждане на високоефективни строителни машини 

на дизелово гориво (обновление на 25 % от парка) 
Намаление през 2010 г. 0.07 Mt от спестено дизелово гориво след обновление на 

25 % от технологичния парк. 
Разходи за тон СО2 Високи 
Необходими инвестиции Високи 
Предвиждана година на 
изпълнение 

Постепенно прилагане от 2006 г. 

Инструменти • Годишни технически прегледи 
• Въвеждане на енергийни и екологични стандарти 

Разходи за Правителството Няма 
Действия • МРРБ да засили контрола като включи и проверки 

на място за консумацията на гориво 
• МЗГ, МРРБ, МВР, МОСВ и МТС да въведат 

стандарти 
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Намаляване на консумацията на горива при производството на строителни 
материали 

Циментовата промишленост е един от основните източници на емисии на ПГ. 
Производствата на строителна керамика и негасена вар консумират големи количества 
горива (както течни, така и твърди). Енергията, използвана в този сектор може да бъде 
намалена, като се заместят част от горивата с горими отпадъци, като например 
автомобилни гуми. 

 

 

Код на мярката I6 
Наименование Подмяна на част от горивото с автомобилни гуми и 

други горими отпадъци 
Намаление през 2010 г. 0.34 Mt от: 

− заместване на вносни въглища със спестените 
горивни отпадъци в циментовата промишленост; 

− оползотворяване на горими отпадъци в 
производството на керамика и негасена вар (ще 
заменят 20 % от основното гориво) 

Разходи за тон СО2 Средни 
Необходими инвестиции Ограничени 
Предвиждана година на 
изпълнение 

2005 -2006 г., в зависимост от успеха на пилотните 
проекти 

Инструменти • Доброволни споразумения 
• Европейска схема за търговия с емисии 
• Комплексни разрешителни 

Разходи за Правителството Няма 
Действия • МОСВ да сътрудничи с браншовите организации за 

доброволните споразумения 
• При издаването на комплексните разрешителни 

оползотворяването на горими отпадъци се 
отразява в условията на КР 

• МОСВ да подготви основата за въвеждане на 
Европейската схема за търговия с емисии 

• МОСВ да заплаща за оползотворяването на 
събраните автомобилни гуми 

 



 

 73

6.3.4. Преглед на политиките и мерките в сектор “Промишленост” 

Общият ефект от прилагането на мерките в сектор “Промишленост” се оценява 
на 0.7 Mt СО2-екв. за периода към 2010 г. Преглед на политиките и мерките е показан 
в Таблица 6.4.  

Таблица 6.4 
Преглед на политиките и мерките в сектор “Промишленост” 

Мярка Подсектор Действие Инструменти 

Годишно 
намаление 

на 
емисиите 
на ПГ 
през 

2010г. 
(Mt) 

Година на 
прилагане 

I1 Всички 
подсектори 

Намаление на 
загубите на 
топлина в 
промишлеността 

Правни 

Финансови 

Доброволни 
споразумения 

(ДС) 

0.12 
В зависимост от 
източника на 
финансиране 

I2 Всички 
подсектори 

Повишаване на 
употребата на 
природен газ в 
промишлеността 

Финансови 0.05 

В зависимост от 
финансиране за 
изграждане на 

газоснабдителната 
мрежа 

I3 

Цветната металургия 
Леката промишленост 
Машиностроителната, 
електротехническата 

и електронната 
промишленост 

Контрол на 
системите за 
енергопотребление 
в промишлеността 

ДС 0.11 
Постепенно 
въвеждане от 

2006г. 

I4 

Леката промишленост 
ХВП 

Машиностроителната, 
електротехническата 

и електронната 
промишленост 

Осъвременяване 
на паро- и топло 
генераторите и 
инсталациите за 
сгъстен въздух 

Правни 

Финансови 

ДС 

0.02 
Постепенно 
въвеждане от 

2007г. 

I5 Строителство 

Въвеждане на 
високо ефективни 
машини в 
строителството, 
използващи 
дизелово гориво 

Правни 0.07 
Постепенно 
навлизане от 

2006г. 

I6 
Промишленост за 

строителни 
материали 

Замяна на част от 
горивото с гориво 
от изгаряне на 
отпадъци и 
автомобилни гуми 

Правни 

ДС 
0.34 

Постепенно 
въвеждане от 

2005г. 

 

6.4. Сектор “Бит и услуги”  

6.4.1. Въведение 

В този сектор възможностите за въвеждане на мерки за намаляване на емисиите 
на ПГ са твърде разнообразни. В резултат на прилагането на съществуващия НПДИК 
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са въведени мерки за спестяване на емисии на ПГ в централизираното 
топлоснабдяване, в подобряване на ефективността на осветлението в обществените 
сгради и др. Ефектът от тези мерки е отразен в разработения базов сценарий за 
развитие до 2015-2020 г. 

Анализът на приложението и изпълнението на националните програми за 
подобряване на термичната изолация на съществуващите сгради, за подмяна на 
лампите с нажежаеми жички с компактни флуоресцентни лампи, за въвеждане на 
енергоефективни задвижващи устройства и автоматичното управление на уличното 
осветление показа значителни постижения в спестяването на горива и енергия, а оттук 
– и в намаляване на емисиите на ПГ. 

Създаването на условия за по-широко прилагане на ВЕИ и енергоспестяващи 
технологии и практики е един от приоритетите на Правителството и е важен фактор в 
процеса на присъединяване към ЕС. 

Анализът на възможностите за използване на ВЕИ в бита и услугите, 
докладвани от Агенцията за енергийна ефективност и общините, показва реален 
потенциал за снижаване на емисиите на ПГ посредством прилагане на мерки в 
следните насоки: 

• соларни колектори в обществени сгради; 
• въвеждане на хибридни инсталации за топла вода в детски градини, 

училища и болници; 

Мерките в горепосочените направления, както и други, ще се прилагат в 
зависимост от характеристиките на региона (брой слънчеви дни и др.) и 
предназначението на обществените сгради (болници, училища, детски градини, 
сиропиталища, старчески домове и др.). Тези мерки са от голямо значение за 
понижаване на емисиите на ПГ, защото ограничават, а в някои случаи и изцяло 
премахват потреблението на течни горива за отопление, което е най-разпространената 
практика в страната.  

6.4.2. Политически инструменти в сектор “Бит и услуги” 

В сектор “Бит и услуги” са приложими политически инструменти за намаляване 
на емисиите, показани в Таблица 6.5. 

Таблица 6.5 
Приложими политически инструменти за намаляване на емисиите в сектор “Бит 

и услуги” 
Правни 
Промяна на стандарта за енергийна ефективност на съществуващите сгради 
Фискални 
- 
Финансови 
Фондове или източници за инвестиране на проекти за намаление на емисиите на ПГ 
(Фондове за енергийна ефективност, проекти СИ, СЗИ, фондове на ЕС) 
Изследователска и развойна дейност 
- 
Заинтересованост и информираност на обществото 
Обществените информационни кампании да бъдат финансирани от МЕЕР, МОСВ 
Доброволни споразумения 
- 
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6.4.3. Политики и мерки в сектор “Бит и услуги” 

Битово газоснабдяване 
Битовата газификация има следните предимства в сравнение с 

централизираното топлоснабдяване: 
• отпада необходимостта от изграждане на крупни топлоенергийни 

източници; 
• много по-ниски са инвестициите за газопреносни мрежи; 
• отпадат топлинните загуби при преноса; 
• отразява се благоприятно върху работата на електроенергийната система.  

Програмата за газификация на бита и публичния сектор на МЕЕР предвижда 
общо 720 хил. домакинства да бъдат газифицирани към 2020 г., което ще доведе до 
намаляване на емисиите на ПГ с 6.90 Mt СО2-екв. Предполагаемите нови абонати от 
домакинства варират от 20 000 през 2004 г. до 60 000 през 2010 г. Около 290 хил. 
домакинства ще бъдат газоснабдени към 2010 г., което ще допринесе до намаление на 
емисиите на ПГ с 2.3 Mt. 

Код на мярката H1 
Наименование Газоснабдяване в домакинствата 
Намаление през 2010 г. 2.3 Mt от газоснабдяването на 290 000 домакинства 

(замяна на електроенергията) 
Разходи за тон СО2 Високи 
Необходими инвестиции • Значителни за развитието на разпределителната 

мрежа 
• Значителни за домакинствата, за да закупят газови 
уреди (€ 1500 на домакинство) 

Предвиждана година на 
изпълнение 

Постепенно, силно зависимо от възможността за 
финансиране за: 

− газоразпределителните мрежи 
− субсидии за домакинствата 

Инструменти • СЗИ да въведе поощрения и намаления при закупуване 
на газови уреди 

• Информационни кампании 
Разходи за 
Правителството 

Няма 

Действия • МВКИК, по предложение на МОСВ и МЕЕР да реши 
дали СЗИ може да бъде инструмент за стимулиране 
на употребата на газ в домакинствата 

• МЕЕР и МОСВ да осигурят финансиране от външен 
източник за информационни кампании 
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Соларни колектори 
Физико-географското разположение на страната осигурява богат потенциален 

ресурс от слънчева енергия. Соларните колектори трансформират слънчевата енергия в 
полезна топлинна енергия. Поради сравнително ниските единични мощности, тези 
колектори са подходящи за монтиране в обществени сгради като детски градини, 
старчески домове и др. 
Код на мярката Н2 
Наименование Соларни колектори 
Намаление през 2010 г. 0.02 Mt от заместването на газьола, използван за отопление  
Разходи за тон СО2 Високи 
Необходими инвестиции Значителни  
Предвиждана година на 
изпълнение 

От 2006 г., в зависимост от наличието на фондове за 
финансиране 

Инструменти • СЗИ 
• Фондовете на ЕС или нов фонд на ЕБВР, когато бъде 

въведен 
Разходи за Правителството Няма 
Действия • МОСВ или МЕЕР да осигурят финансиране за този тип 

проекти в рамките на чуждестранните фондове 
• МВКИК, по предложение на МОСВ и МЕЕР да реши 

приложимостта на СЗИ за този тип мерки 
• Общините да съдействат за по-ефективно усвояване на 

потенциала за въвеждане на соларни колектори в 
обществените сгради тяхна собственост 

Хибридни и други инсталации за топла вода 
Изследванията на потенциала от ВЕИ показват, че могат да бъдат въведени 

инсталации за топла вода, които съчетават използването на соларни колектори с котли 
на биомаса, както и инсталациите за топла вода, използващи само биомаса. 
Код на мярката Н3 
Наименование Хибридни и други инсталации за топла вода 
Намаление през 2010 г. 0.04 Mt от:  

− 72 инсталации за топла вода в болници, училища и 
други обществени сгради 

− хибридни соларни инсталации и пиролизни котли в 
детски градини  

Разходи за тон СО2 Високи 
Необходими инвестиции Високи 
Предвиждана година на 
изпълнение 

В зависимост от наличността на ресурси за финансиране на 
проекти 

Инструменти • СЗИ 
• Фондът на ЕБВР, ако бъде установен 

Разходи за Правителството Няма 
Действия • Общините да съдействат за по-ефективно усвояване на 

потенциала за въвеждане на хибридни соларни 
инсталации и котли в детски градини, тяхна 
собственост 

• МРРБ да информира общините за възможностите за 
участие в проекти СЗИ и да оказва съдействие при 
осигуряване на финансирането им 
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6.4.4. Преглед на политиките и мерките в сектор “Бит и услуги” 

Общият ефект от прилагането на мерките в сектор “Бит и услуги” се оценява на 
2.4 Mt СО2-екв. за периода към 2010 г. Таблица 6.6 изброява политиките и мерките за 
сектор “Бит и услуги”: 

Таблица 6.6 
Политики и мерки в сектор “Бит и услуги” 

Мярка Подсектор Дейност Инструмент 

Годишно 
намелени е 

на 
емисиите 
на ПГ през 
2010г. (Mt) 

Година на 
прилагане 

H1 Домакинства 
Газоснабдяване 

в 
домакинствата 

Финансови 

Заинтересованост 
и информираност 
на обществото 

2.3 

Постепенно, но 
силно зависещо 
от налично 
финансиране 

H2 Общински и 
обществен 

Соларни 
колектори Финансови 0.02 

2006 г., 
зависещо от 
наличието на 
финанси 

H3 Общински и 
обществен 

Хибридни и 
други 

инсталации за 
топла вода 

Финансови 0.04 
Зависещо от 
налично 

финансиране 

6.5. Сектор “Транспорт” 

6.5.1. Въведение 

В основата на инвестиционната политика на Правителството е развитието на 
транспортната инфраструктура на страната като интегрална, неделима част от 
Общоевропейската транспортна мрежа. 

Предвижда се реконструкция и модернизация на съществуващата транспортна 
инфраструктура, в съответствие с международните изисквания и стандарти. Най-
важните цели на Правителството са либерализация на транспортния пазар, завършване 
на законодателната и институционална реформа в транспортния сектор, създаване на 
благоприятни условия за развитието на частни конкурентоспособни транспортни 
компании и обновяване на транспортния парк.  

Трябва да се отбележи, че през 80-те години на 20 век  делът на жп транспорта в 
България е бил висок. Осъществяващият се в момента преход към автомобилен 
транспорт, ще доведе до значително увеличение на товаропотока и покачване на 
емисиите на ПГ. 
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6.5.2. Политически инструменти в сектор “Транспорт” 

Политическите инструменти бяха описани в Глава 5. Приложимите 
инструменти за сектор “Транспорт” за България са представени в Таблица 6.7: 

Таблица 6.7 
Приложими политически инструменти за намаляване на емисиите в сектор 

“Транспорт” 
Правни 
Преструктуриране на жп инфраструктурата и БДЖ 
Създаване на специални пътни ленти за обществения транспорт 
Инициативи за използването на биогорива 
Фискални 
Магистрални такси и пътни данъци 
Намаление на акцизните ставки за биогорива 
Финансови 
Финансиране от ИСПА 
Програма за разширяване на транс-европейската пътна мрежа TEN-T 
Субсидии за обществения транспорт 
Проекти СИ 
Изследователска и развойна дейност 
- 
Заинтересованост и информираност на обществото 
Кампании 
Доброволни споразумения 
- 

6.5.3. Политики и мерки в сектор “Транспорт” 

Тази раздел описва политиките и мерките по изменение на климата в сектор 
“Транспорт”, които са допълнителни към базовия сценарий. 
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Диспечерска система за организация на транспорта 
Значителна част от обратния курс на товарните превозни средства се извършва 

без товар. Това е доста неефективно от икономическа и екологична гледна точка. 
Въвеждането на централизирана информационна диспечерска система за управление 
на товарите ще доведе до по-ефективно използване на товарния капацитет на 
автомобилния и железопътен подвижен състав при осъществяването на обратни 
курсове.  

 

 

 

Код на мярката Т1 

Наименование Диспечерска система за управление на товарния 
транспорт 

Намаление през 2010 г. 0.03 Mt от въвеждане на диспечерска система за 
управление на товарите 

Разходи за тон СО2 Ниски 
Необходими инвестиции Ограничени 
Предвиждана година на 
изпълнение 

В зависимост от инициативата на частния сектор 

Инструменти • Магистрални данъци и такси 
• Информационна кампания 

Разходи за Правителството Няма 
Действия • МРРБ да разработи единна система от такси за 

движение по автомагистралите за 2005 г. 
• През 2005 г. МТС заедно с браншовите камари да 

организира образователни кампании за ползата 
от въвеждане на автоматизирани системи за 
управление на товарите 
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Автоматизирана диспечерска система за енергийното стопанство на жп 
транспорта  

Потреблението на електроенергия в електрифицираните участъци от жп 
мрежата и намаляването на загубите на електроенергия изискват въвеждането на 
автоматизирана система за набиране на информация и диспечерски контрол. Това ще 
доведе до повишаване на сигурността на потреблението на електроенергията, а оттам и 
намаляване на емисиите на ПГ. 

 

 

 

Код на мярката Т2 

Наименование Автоматизирана диспечерска система за енергийното 
стопанство на жп транспорта  

Намаление през 2010 г. 0.09 Mt от въвеждане на диспечерска система за 
енергийните съоръжения в БДЖ 

Разходи за тон СО2 Ниски 
Необходими инвестиции Ограничени 
Предвиждана година на 
изпълнение 

2005 г. 

Инструменти • Финансиране от ИСПА 
• Информационна кампания 
• Преструктуриране на жп транспорт 
• Програма за разширяване на транс европейската 
мрежа TENT-T 

Разходи за Правителството Няма 
Действия • През 2005 г. МТС заедно с браншовите камари да 

организира образователни кампании за ползата от 
въвеждане на автоматизирани системи за 
управление на товарите и енергийното стопанство 
на жп. транспорта 

• МТС да въведе програма за реконструиране на жп 
мрежата в съответствие със стандартите на ЕС 

• МТС да осигури участие на български експерти в 
работата по програмата TENT-T 
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Модернизация на железниците  
Относителният разход на дизелово гориво и електроенергия за превоз на 

единица товар или един пътник на определено разстояние с железопътния транспорт е 
значително по-малък от този при автомобилния транспорт. Съществуват технически 
решения, прилагането на които може да доведе до допълнително снижаване на този 
разход. 

Предлаганите мерки имат пряк и косвен ефект върху увеличението на 
пътникопотока и товарите на жп транспорта и намаляването на емисиите на ПГ. 

 

 

Код на мярката Т3 
Наименование Модернизация на железниците 
Намаление през 2010 г. 0.04 Mt от: 

 намаляване броя на участъците с промяна на 
скоростта в железопътната мрежа, чрез подобряване 
условията на нейната експлоатация 

 електрифициране на нови участъци от 
железопътната мрежа 

 рекуперация при новите електрически мотриси 
 въвеждане на нови дизелови локомотиви 

Разходи за тон СО2 Високи 
Необходими инвестиции Значителни 
Предвиждана година на 
изпълнение 

В зависимост от провеждащите се подобрения в жп 
сектора 

Инструменти • Преструктуриране на БДЖ ЕАД 
Разходи за 
Правителството 

Няма 

Действия • МТС да въведе стратегия и правила за 
преструктуриране на БДЖ ЕАД 
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Подобряване на обществения транспорт, намаление на транспортните потоци в 
градовете и обновяване на транспортния парк 

Подобряването на обществения транспорт и намалението на транспортните 
потоци в градовете може да допринесе за по-ниски емисии на ПГ от транспорта. 
Повишеният дял на обществения транспорт в общите транспортни дейности може да 
бъде постигнат, когато мерките са придружени с инструменти, които правят 
използването на автомобили по-неатрактивно (напр. повишаване на пътните данъци и 
данъците за горива, въвеждане на такси за паркиране, обособяване на пешеходни зони 
в центъра на градовете). Засилването на контрола и качеството при провеждането на 
периодичните технически прегледи ще съдейства за обновяването на транспортния 
парк.  

 

 

Код на мярката Т4 
Наименование Подобряване на обществения транспорт, намаление 

транспортните потоци в градовете и обновяване на 
транспортния парк 

Намаление през 2010 г. Не е оценено 
Разходи за тон СО2 Ниско 
Необходими инвестиции Ограничени 
Предвиждана година на 
изпълнение 

В зависимост от наличието на субсидии и издаване на 
наредби 

Инструменти • Субсидии за обществения транспорт 
• Създаване на специални пътни ленти за обществения 

транспорт 
• Кампании 
• Въвеждане на такси за паркиране и пешеходни зони 
• Подобряване качеството на изпълнение на 

техническите прегледи 
Разходи за 
Правителството 

Не са оценени 

Действия • МРРБ и общините да окуражават и засилват 
действията за реконструиране и реформиране на 
обществения транспорт 

• МРРБ и общините,заедно с браншовите организации 
да проведат обществени кампании за ползата от 
въвеждането на гореспоменатите инструменти 

• Общините с помощта на Правителството и 
браншовите организации да въведат тези 
инструменти 

• Правителството да субсидира обществения 
транспорт 

 

Въвеждане на биогорива 
Въвеждането на тази мярка ще доведе до намаляването на емисиите на ПГ. 

България има възможност да произвежда значително количество биомаса. 
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Производството на биогорива има положителен ефект върху безработицата в 
селскостопанския сектор. 

 

 

Код на мярката Т5 
Наименование Въвеждане на биогорива 
Намаление през 2010 г. Не е оценено 
Разходи за тон СО2 Средно 
Необходими инвестиции Ограничени 
Предвиждана година на 
изпълнение 

В зависимост от частната инициатива относно 
производството на биогорива 

Инструменти • По-ниски акцизни ставки за биогоривата 
• Инициативи за използването на биогорива 
• Проекти СИ 
• Кампании 

Разходи за 
Правителството 

Няма 

Действия • МЕЕР да подготви транспонирането на Директива 
2003/30/ЕС в българското законодателство 

• МФ да предлага по-ниски акцизни ставки върху 
биогоривата 

• МЗГ и МИ съдействат при организация на 
производството на биогорива 

• МТС заедно с браншовите организации да проведат 
обществени кампании за ползата от въвеждането на 
биогорива 

• Общините с помощта на браншовите организации да 
въведат употребата на биогорива в обществения 
транспорт 

• МОСВ да подкрепи проекти СИ за производството на 
биогорива 
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6.5.4. Преглед на политиките и мерките в сектор “Транспорт” 

Таблица 6.8 представя преглед на политиките и мерките, които водят до 
намаление на емисиите на ПГ в България в сектор “Транспорт”. 

Таблица 6.8 
Политики и мерки в сектор “Транспорт” 

Мярка Подсектор Дейност Инструменти 

Годишно 
намаление 
на ПГ за 
2010 г. 

(Mt) 

Година на 
въвеждане 

T1 Шосеен/жп Въвеждане на 
диспечерска 
система за 
управление на 
товарите 

Фискални 

Заинтересованост 
на обществото и 
кампании 

0.03 В зависимост 
от 

инициативите в 
частния сектор 

T2 Железопътен Въвеждане на 
диспечерска 
система за 
енергийното 
стопанство на 
жп транспорта 

Финансови 

Правни 

Заинтересованост 
на обществото и 
кампании 

0.09 2005 г. 

T3 Железопътен Модернизация Правни 0.04 В зависимост 
от 

провеждащите 
се подобрения 
в жп сектор 

T4 Градски 
транспорт 

Подобряване 
на 
обществения 
транспорт и 
намаление на 
транспорта в 
градовете 

Правни 

Фискални 

Финансови 

Заинтересованост 
на обществото и 
кампании 

Засилен контрол 

неоценени В зависимост 
от наличието 
на субсидии и 

наредби 

T5 Автомобилен 
транспорт 

Повишаване 
употребата на 
биогорива 

Правни 

Фискални 

Финансови 

Заинтересованост 
на обществото и 
кампании 

неоценени В зависимост 
от 

производството 
на биогорива 

6.6. Сектор “Селско стопанство” 

6.6.1. Въведение 

Правителството ще осъществява единна национална стратегия за устойчиво 
развитие на аграрния сектор, съобразена със специфичните и уникални дадености на 
България и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. 
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Технологичното преструктуриране и новата инвестиционна политика на МЗГ 
ще гарантира продоволствената осигуреност и положителния търговски баланс на 
страната. Това също ще осигури конкурентоспособността на българската 
селскостопанска продукция. Конкретно се предвижда подпомагане ролята на 
отрасловите сдружения на земеделските стопани с цел увеличаване на пазарната 
защита при изкупуването на селскостопанска продукция. 

Създаването на условия за широко прилагане на екологични практики е важен 
фактор в процеса на присъединяване към ЕС. Особено внимание ще се обърне на 
повишаването на почвеното плодородие посредством прилагане на антиeрозионни 
мерки, нови методи за обработка на почвите, прекратяване на практиката за изгаряне 
на стърнища и др. 

Базовият сценарий не предвижда прилагане на мерки за намаление на емисиите 
на ПГ в сектор “Селско стопанство”. 

6.6.2. Политически инструменти в сектор “Селско стопанство” 

Приложимите инструменти по изменение на климата в аграрния сектор на 
България са представени в Таблица 6.9. 

Таблица 6.9 
Приложими политически инструменти за намаляване на емисиите в сектор 

“Селско стопанство” 
Правни 
Въвеждане на стандарти за съдържанието на пределно допустими концентрации на 
нитрати в селскостопанската продукция 
Фискални 
- 
Финансови 
Държавен фонд “Земеделие”: субсидии за въвеждането на нови методи за запазване на 
почвеното плодородие 
Държавен фонд “Земеделие”: нисколихвени заеми за изграждане и обновяване на 
напоителни системи  
Изследователска и развойна дейност 
Обучението и подготовката да бъдат финансирани от САПАРД 
Заинтересованост и информираност на обществото 
- 
Доброволни споразумения 
- 

 

6.6.3. Политики и мерки в сектор “Селско стопанство” 

Управление на оборския тор 
Производството, обработката и управлението на оборския тор е един от най-

значителните източници на емисии на парниковия газ CH4 в селското стопанство. 
Поради това всички дейности, насочени към съхранението и третирането на оборския 
тор, трябва да отчитат, както вида на оборския тор – твърд или течен, така също и 
технологиите за събиране и обработка. 
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При модерното управление на твърдия оборски тор в практиката, все още 
неприлагано в България, са навлезли такива дейности като: разработване на типови 
строителни елементи за торови съоръжения, внедряване на булдозерно почистване и 
извозване на сухия оборски тор с контейнери и др. 

При управлението на течния оборски тор са намерили приложение цистерни за 
транспортиране, подпочвено внасяне в говедовъдни ферми и птицеферми, разделяне на 
торната маса на твърда и течна фракция в свинефермите и др.  

Код на мярката А1 
Наименование Управление на оборския тор 
Намаление през 2010 г. 0.07 Mt от компостиране, промяна в начините и 

технологиите на събиране и съхранение на течен и 
твърд оборски тор 

Разходи за тон СО2 Средни 
Необходими инвестиции Ниски 
Предвиждана година на 
изпълнение 

Постепенно от 2005 г. 

Инструменти • инвестиционни субсидии от Държавен фонд 
“Земеделие” и програма САПАРД 

• Финансиране на обучение на стопаните за 
правилно компостиране на животинските 
отпадъци (САПАРД) 

Разходи за Правителството Няма 
Действия • МЗГ да разработи програми за обучение на 

селските стопани по методите и способите за 
компостиране на оборския тор 

• МЗГ да разработи критерии и правила за 
отпускане на субсидии от фонд “ Земеделие” за 
управлението на оборския тор 

• При финансирането и субсидирането МЗГ да 
дава предимство на проекти, намаляващи 
емисиите на ПГ  

• МЗГ да информира собствениците на 
животновъдни ферми относно възможностите 
за финансиране на дейности по прилагане на нови 
технологии за третиране на оборския тор от 
програма САПАРД 

• НССЗ да участва в обучението на земеделските 
стопани за правилно съхранение и използване на 
оборския тор 

• НССЗ да съдейства за изграждането на пилотни 
проекти за съхранение и компостиране на 
оборския тор и растителни остатъци 

• НССЗ да участва при изготвянето на 
информационни материали за управление на 
оборския тор и растителни остатъци във 
фермите 
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Наторяване и напояване 
Наторяването на селскостопанските почви е източник на емисии на парниковия 

газ двуазотен оксид (N2O). В последните години практиката сочи едно безконтролно, 
често пъти завишено количество на вложените синтетични азотни торове.  

Повишиха се и изискванията за качеството и себестойността на продукцията 
поради разширения внос на селскостопански продукти от съседните страни. Тези 
продукти, в редица случаи, конкурират успешно и изместват някои местни 
производства, както по качество, така и по цена. Правилното торене и напояването е 
предварително условие за конкурентоспособност на продукцията и намалени емисии 
на N2O. 

Код на мярката А2 
Наименование Наторяване и напояване 
Намаление през 2010 г. 0.17 Mt CО2-екв. от оптимизиране на наторяването и 

напояването  
Разходи за тон СО2 Средни 
Необходими инвестиции Средни 
Предвиждана година на 
изпълнение 

Постепенно от 2005 г. 

Инструменти • Определяне на стандарти за съдържание на 
азотни съединения в продукцията 

• Отпускането на нисколихвени заеми от 
Държавен фонд “Земеделие” за изграждане и 
обновяване на напоителните системи 

• Подготовка и обучение на експерти по 
оптимизация на наторяването (САПАРД) 

Разходи за Правителството Няма 
Действия • МЗГ да организира финансирането за 

разработване и осъвременяване на стандарти 
• МЗГ да информира селските стопани за 

организирането на курсове за обучение по 
оптимизация на наторяването 

• МЗГ да урежда нисколихвени заеми за 
напоителните системи 

• НССЗ да извършва анализ на почви и дава съвети 
за балансирано торене с органични и минерални 
торове и правилна агротехника на торенето 

• НССЗ да следи агрохимичния статус на почвите в 
земеделските стопанства 

• НССЗ да участва при обучението на фермерите и 
повишаване на тяхната квалификация за правилно 
торене съобразено с почвено климатичните 
условия и вида на отглежданата култура 
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6.6.4. Преглед на мерките в сектор “Селско стопанство” 

Общият ефект от прилагането на мерките в сектор “Селско стопанство” се 
оценява на 0.232 Mt СО2-екв. за периода към 2010 г. Таблица 6.10 представя 
политиките и мерките в сектор “Селско стопанство”. 

Таблица 6.10 
Политики и мерки в сектор “Селско стопанство” 

Мярка Подсектор Дейност Инструменти 

Годишно 
намаление 
на ПГ през 
2010г. (Mt) 

Година на 
въвеждане 

A1 Животновъдство Управление на 
оборския тор 

Финансови 

Изследователска, 
развойна и 

консултантска 
дейност 

0.07 Постепенно 
от 2005 г. 

A2 

Наторяване 
 
 
и 
 

напояване 

Подобряване на 
практиките на 
наторяване  

Усъвършенстване 
на поливните 

технологии, с цел 
намаляване 

разхода на вода 

Правни 

Финансови 

Изследователска, 
развойна и 

консултантска 
дейност  

Програма 
САПАРД, и ДФ 

“Земеделие” 

0.17 Постепенно 
от 2005 г. 

6.7. Сектор “Отпадъци”  

6.7.1. Въведение 

В този сектор въвеждането на мерки за намаляване на емисиите на ПГ се отнася 
до третирането на битовите отпадъци (БО). 

Средното количество на депонираните отпадъци на регионалните и общински 
депа варира между 50 000 и 100 000 t годишно31. Националната политика в областта на 
управление на отпадъците е насочена към изграждане на система от 54 регионални 
депа за отпадъци, съпроводена със закриване на неотговарящите на нормативните 
изисквания депа. С изграждането на тези регионални депа за отпадъци ще се осигури 
екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани в 
страната.  

В резултат на анаеробно и аеробно разграждане на органичната компонента на 
БО се отделя парниковия газ метан. Анализът на инвентаризациите на ПГ от 
последните няколко години показва, че депата за битови отпадъци са най-големия 
източник на метан сред всички останали източници на този газ, обхванати в 
инвентаризацията. Така например през 2001 г. са отделени 4.119 Mt CO2-екв. метан. 
Тъй като в България не се практикува улавяне и оползотворяване на сметищния газ, 
цялото количество се изпуска в атмосферата.  

                                                 
31 Статистически годишници на НСИ 
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Базовият прогнозен сценарий на емисиите предвижда въвеждане на улавяне и 
изгаряне на метана. Прилагането на най-добрите практики ще позволи улавяне и 
изгаряне на 50 % от генерирания метан. Енергията, отделена от изгарянето му не се 
оползотворява.  

Производството на електроенергия е приложимо в обектите, където се улавя 
метан. Това се приема за мярка, допълнителна към базовия сценарий. 

6.7.2. Политически инструменти в сектор “Отпадъци” 

Приложимите политически инструменти в сектор “Отпадъци” за България са 
представени в Таблица 6.11: 

Таблица 6.11 
Приложими политически инструменти за намаляване на емисиите в сектор 

“Отпадъци” 
Правни 
Схема за зелени сертификати 
Задължения, гарантиращи изкупуването на електроенергия, произведена от уловения 
метан (ДКЕР) 
Фискални 
- 
Финансови 
Фондове или източници за инвестиране в програми за намаление на емисиите на ПГ 
(СИ, СЗИ, ИСПА) 
Изследователска и развойна дейност 
- 
Заинтересованост и информираност на обществото 
- 
Доброволни споразумения 
- 
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6.7.3. Политики и мерки в сектор “Отпадъци” 

Оползотворяване на уловеният метан за производство на електроенергия  
Производството на електроенергия от сметищен метан е обект на специално 

отношение в националната електрическа мрежа. Според Закона за енергетиката, 
операторът на мрежата е длъжен да изкупува цялата електроенергия от ВЕИ на 
преференциални цени. Тъй като метанът от депата се счита за ВЕИ, продажбата на 
произведената от него електроенергия е гарантирана.  

Уловеният метан може да бъде оползотворяван в газови бутални двигатели, в 
които се генерира електричество. Поради наличието на примеси в метана, за този тип 
машини е приет относително нисък к.п.д. в размер на 30 %. Получената електрическа 
енергия от изгарянето на един тон уловен метан ще бъде около 4.2 MWh. При това се 
предполага, че процесът на отделяне на метан е целогодишен и без прекъсване. 
Приема, че дизел–генераторите ще работят 6 000 h годишно. Тази използваемост на 
съоръженията за производство на електроенергия обуславя инсталирана мощност в 
размер на 19 517 kW. 

Код на мярката W1 
Наименование Оползотворяване на уловения метан за производство 

на електроенергия  
Намаление през 2010 г. 0.09 Мt от заместване на производството на 

електроенергия в енергийната система 
Разходи за тон СО2 Ниски 
Необходими инвестиции Ограничени 
Предвиждана година на 
изпълнение 

След 2007 г., в зависимост от въвеждане на улавянето на 
метана и СЗИ и/или наличност на допълнително 
финансиране 

Инструменти • Зелени сертификати 
• Наредби на Държавната комисия за енергийно 

регулиране за задължително изкупуване 
• Проекти Съвместно изпълнение 
• Програма ИСПА 
• Схема Зелени инвестиции 

Разходи за 
Правителството 

Няма 

Действия • Общините да съдействат за въвеждане на 
инсталации за улавяне на метан; 

• МОСВ да информира общините за възможностите 
за участие в проекти СИ и СЗИ и да оказва 
съдействие при осигуряване на финансирането им; 

• ДКЕР да издава сертификати за произход и да 
осигури изкупуването на произведеното 
електричество; 

• МС да ускори утвърждаването на квоти за 
производство на електроенергия от възобновяеми 
източници 
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6.7.4. Преглед на политиките и мерките за сектор “Отпадъци” 

Таблица 6.12 представя преглед на действията в сектор “Отпадъци”, които ще 
доведат до годишно намаление на емисиите на ПГ от 0.09 Mt СО2-екв. за периода към 
2010 г.  

Таблица 6.12 
Политики и мерки в сектор “Отпадъци” 

Мярка Подсектор Дейност Инструменти 

Годишно 
намаление 
на ПГ за 

2010г. (Mt) 

Година на 
въвеждане 

W1 Депа за 
отпадъци 

Производство 
на 

електроенергия 
от уловения 

метан 

Правни 

Финансови 
0.09 

В зависимост от 
въвеждането на 

Зелените 
сертификати и/или 
допълнително 
финансиране 

6.8. Адаптация 

Според оценката на уязвимостта на България към изменението на климата (виж 
точка 3.4), последният със сигурност ще се промени. Много е важно да се предприемат 
действия за приспособяване към промените в климата, за да се осигури устойчиво 
развитие. Този раздел съдържа мерки за адаптация, които не са задължителни на този 
етап, но трябва да се имат предвид в бъдеще.  

Земеделие 
Резултатите от оценките на адаптацията подсказват, че евентуална промяна на 

периода на събиране на реколтата и подбор на хибридите може да намали негативния 
ефект от потенциалното затопляне върху добивите от царевица. Промените в 
подредбата на културите, напояването и използването на земеделска земя 
представляват допълнителни възможности за адаптация в земеделието. 
Препоръчително е в бъдеще да се оценят икономически някои мерки за адаптация като 
възможности за заместване с други култури, наличност и стойност на алтернативни 
техники за производство и т.н. Тук са представени някои ефективни мерки за 
адаптация, които макар и не наложителни на този етап, трябва да бъдат взети под 
внимание в бъдеще: 

• Ново зониране на агроклиматичните ресурси и земеделските култури: 
o разширяване на площите на най-важните култури на нови територии, 

характеризиращи се с по-добри термични и водни условия; 
o оползотворяване на различни сортове и хибриди, особено на сортове с 

продължително плододаване и висока продуктивност и хибриди с по-
добри технически качества; 

o култивиране на нови земеделски култури със средиземноморски 
произход. 

• Адаптиране на новите сортове и хибриди към изменението на климата: 
o новите сортове на есенниците да осъществяват зимната органогенеза 

при по-високи температури, без отклонения от нормалния растеж и 
развитие на културите;  
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o новите сортове и хибриди да са с по-висока устойчивост на засушаване, 
особено в края на вегетативния период и в началото на репродуктивния 
период;  

o по-високите максимални температури на въздуха да не провокират 
ефекти на термичен стрес, особено по време на цъфтежа и 
формирането на репродуктивни органи; 

o новите сортове и хибриди да растат и фотосинтезират в условията на 
повишена концентрация на въглероден диоксид. 

• Оптимизация на обработката на почвите: 
o подбор на оптимални дати и срокове за събиране на реколтата на 

основните култури;  
o контрол на почвите; 
o мерки за повишаване на водното съдържание в почвите; 
o мерки за подобряване на почвената структура и свойства;  
o действия срещу ерозията и за по-добър хранителен режим в почвите; 
o съвременни техники за обработка на почвите, които запазват 

влагосъдържанието и почвената структура;  
o мелиорации за слабо плодородни почви;  
o ефективно използване на минерални торове, съответстващи на 

различните почви; 
o преодоляване на дисбаланса на основните хранителни вещества и 

нормализиране на съотношението минерални/органични торове. 
• Мерки за повишаване на ефективността на напояването: 

o въвеждане на напоителни технологии с намалена консумация на вода и 
без загуби при преноса и разпределението на водата;  

o рехабилитация и конструиране на нови опитни кладенци за 
оползотворяване на грунтовите води;  

o оползотворяване на речните води и валежите за влагосъхраняващо 
напояване през зимния сезон;  

o оползотворяване на отпадните и дренажни води. 
• Адаптивни фито-санитарни мерки: 

o създаване на специални подмодели, вградени в моделите на 
агросистемите, които да симулират случаи на растителна защита, 
свързани с изменението на климата;  

o оценка на вече използваните пестициди и начините за тяхното 
оползотворяване, и потенциалната ефективност на химическата борба 
срещу вредители по растенията;  

o подобряване на техниките за растителна защита и приоритетно 
развитие на нехимически методи за борба с болестите и вредителите;  

o подобряване на мониторинга на фитосанитарната обстановка в 
страната. 

Горско стопанство 
За горите в ниските части на страната (до 800 m н.в.), където се очаква най-

значително въздействие на изменението в климата, стратегическата цел при 
управлението трябва да бъде адаптация към засушаването на климата и подобряване 
устойчивостта на горите.  

За горите в по-високите части на страната, т.е. над 800 m н.в., където 
очакваните промени вероятно няма да са драстични, целите са: запазване на 
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биоразнообразието, устойчивост на екосистемите, многофункционално управление, 
система от защитени природни територии. 

Естествените и привнесени горски дървесни и храстови видове в България 
имат голям потенциал за добра адаптация към евентуално изменение на климата през 
този век. Cercis siliquastrum L., Cupressus sempervirens L., Olea europaea L., Pinus brutia 
Ten., P. halepensis Mill., P. pinaster Ait., P. pinea L., Quercus aegilops L., Q. ilex L., Q. 
suber L., Q. trojana Webb, Cedrus sp. са някои представители на горските видове, които 
биха могли да се препоръчат като подходящи за бъдещо залесяване в условията на 
изменение на климата. 

Чрез отгледни сечи на младите насаждения се увеличава жизненото 
пространство на оставащите дървесни екземпляри и се подобрява светлинния и водния 
режим. По този начин се увеличават възможностите за адаптиране на дървесните 
насаждения, като в резултат се увеличава и биомасата. Лесоустройствените проекти 
предвиждат годишно да се отглеждат 120 000 ha със средно ползване от 2 801 800 m3. 
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7. Прилагане на РКОНИК, Протокола от Киото и 
Европейската схема за търговия с емисии в България  

7.1. Изисквания за съответствие с РКОНИК и Протокола от Киото 

Рамковата Конвенция на Обединените нации по изменение на климата 
(РКОНИК), приета в Ню Йорк на 9.05.1992 г., беше подписана от България на 
05.06.1992 г. и ратифицирана със Закон за ратификация на Рамковата Конвенция на ОН 
по изменение на климата, обнародван в Държавен вестник № 28/28.03.1995 г. Киото 
Протокола от 1997 г. въведе задължителни правила и изисквания към страните, 
отнасящи се до принципите и задълженията, лансирани с Конвенцията. Протоколът 
беше подписан от България на 18.09.1998 г. и ратифициран със Закон за ратификация 
на Протокола от Киото към Рамковата Конвенция на ОН по изменение на климата, 
публикуван в Държавен вестник № 72/25.07.2002 г. 

Националната самооценка на капацитета на България за глобално управление на 
околната среда идентифицира следните три стратегически цели за изпълнение на 
задълженията по РКОНИК, Протокола от Киото и Схемата на ЕС за търговия с 
емисии32: 

1. Инвентаризация: Създаване на функционираща Национална система за 
оценка на антропогенните емисии на парникови газове, не по-късно от 
31.12.2006 г., съблюдавайки изискванията и решенията на органите на 
РКОНИК и решение 280/2004/ЕС 

2. Регистър: Създаване на функциониращ регистър на емисиите на парникови 
газове, не по-късно от 31.12.2006 г, съблюдавайки изискванията и решенията 
на органите на РКОНИК 

3. Търговия с емисии: Създаване на функциониращи системи за Търговия с 
емисии и Съвместно изпълнение в съответствие с изискванията на Протокола 
от Киото и съответните решения на органите на РКОНИК, и Директива 
2003/87/ЕС, въвеждаща схема за търговия с разрешителни за емисии на ПГ и 
променяща Директива 96/61/ЕС. 

Първата стратегическа цел е разгледана в раздел 7.2; втората и третата-
съответно в раздели 7.3 и 7.4.  

7.2. Национална система за оценка на емисиите на ПГ  

Член 5 от Протокола от Киото задължава всички страни, включени в 
Приложение Б да създадат Национална система за оценка на антропогенните емисии на 
всички парникови газове, необхванати от Протокола от Монреал. Изпълнението на 
следните цели и задачи е нужно за създаването на Национална система: 

Управление 
Цел: Прието законодателно или административно решение за създаването на 

Национална система за оценка на емисиите на ПГ. 

Задачите, които трябва да бъдат изпълнени за постигане на тази конкретна цел 
са: 

                                                 
32 Тематичен доклад по изменението на климата; резюме на английски език, януари 2004 г. 
Проект “Национална самооценка на възможностите на България за глобално управление на 
околната среда” 
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1. Експертно проучване за структурата, управлението и функционирането на 
Националната система за инвентаризация; 

2. Включване на решението за изграждане на системата в Националната 
стратегия за опазване на околната среда; 

3. Постановление за управлението на системата. 

Система за набиране на информация 
Цел: Установена и регулирана система за набиране, обработка и предоставяне 

на информация и данни, нужни за планирането и изготвянето на националната 
инвентаризация. 

Задачите за тази конкретна цел изискват:  
1. Законодателни промени, позволяващи изискване и своевременно подаване на 

нужната информация (Закон за опазване на околната среда и/или Закон за 
статистиката); 

2. Постановление за създаването на тази система; 
3. Установяване на правила и норми за координация на набирането и 

предоставянето на данни и информация от източниците на емисии до 
министерствата и агенциите; 

4. Създаване и въвеждане на сертифицирана система за верифициране и 
управление на качеството на данните и информацията; 

5. Обучение на специалистите, които събират, проверяват и верифицират 
информацията; 

6. Укрепване на капацитета на Националния координатор на системата за оценка 
на антропогенните емисии – Изпълнителна агенция по околна среда, 
министерства и ведомства, събиращи информация. 

Капацитет и изпълнение 
Цел: Навременно изпълнение на инвентаризациите, спазвайки изискванията на 

Междуправителствения комитет по изменение на климата. 

Задачите, които трябва да бъдат изпълнени за постигането на тази конкретна 
цел включват:  

1. Сформиране и акредитиране на постоянен екип, който да изпълнява основните 
дейности по оценка на емисиите; 

2. Осигуряване на подходяща процедура за възлагане на инвентаризациите; 
3. Осигуряване на финансови средства за редовно изпълнение на оценките на 

емисиите на парникови газове. 

Съществуващите предимства, които могат да се използват за постигане на тази 
цел са: 

• екипът от Институ по енергетика, изготвил 12 национални инвентаризации и 
доклади; 

• екипът, обучен в изготвяне на националните инвентаризации и доклади; 
• звеното за координация на инвентаризациите (двама души), както и 

Националният регистър на Изпълнителната агенция по околна среда в 
МОСВ.  

Мониторинг на емисиите 
Цел: Установен механизъм и практика за ежегоден анализ и оценка на 

причините за трендовете и обема на емисиите. 
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Задачите, които трябва да бъдат изпълнени за постигането на тази конкретна 
цел включват:  

1. Обучение на секторни експерти за оценка на тенденциите и причините; 
2. Сформиране на екипи от секторни експерти и въвеждане на процедури и 

практики в съответните министерства и изпълнителни правителствени 
агенции за анализ на производствените обеми и консумацията на горива и 
енергия; 

3. Сформиране на екип за анализ на тенденции и причини на национално ниво. 

За постигане на тази цел може да се използва опита на екипа за прогнози на 
емисиите на ПГ в Институ по енергетика, който е изготвил прогнозите за емисии в 
трите Национални съобщения и настоящия документ. 

Планиране и крайни срокове за Националната система 
Член 5 на Протокола от Киото задължава всички страни, включени в 

Приложение Б, да имат създадена Национална система за оценка на антропогенните 
емисии не по-късно от 01.01.2007 г.  

Решение на Съвета на ЕС от 11 февруари 2004 г. относно механизма за 
мониторинг на емисиите на ПГ на Съюза и изпълнение на Протокола от Киото 
осъвремени времевата рамка за докладване на задълженията на Съюза и неговите 
страни-членки както следва: 33 

1. Комисията е длъжна да приеме, в срок до 30 юни 2006 г., система за 
инвентаризации в Съюза, за да се осигури точност, сравнимост, еднородност, 
изчерпателност и навременност на националните инвентаризации с оглед 
изпълнение на инвентаризациите на ПГ на Общността; 

2. Страните-членки са длъжни в срок до 31.12.2005 г. да изградят системи за 
национални инвентаризации по изискванията на Протокола от Киото. 

България трябва да спази последния срок, което ще бъде много трудно за 
изпълнение. В момента се подготвя предложение към програма ФАР за изграждане на 
Национална система. В случай, че този проект стартира до 01.01.2005 г., може да бъде 
финализиран най-рано в средата на 2006 г. и Националната система да е в действие към 
датата на присъединяване към Съюза. 

7.3. Търговия с емисии и Съвместно изпълнение 

За създаването на функционираща система за търговия с емисии и СИ се 
очертават следните конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати: 

1. Да се установят позициите за участие в механизма СИ в съответствие с 
Протокола от Киото; 

2. Да се установят позициите и да се приеме решение за начина на въвеждане и 
прилагане на Схемата за търговия с емисионни разрешителни на ЕС в 
България след присъединяването към Съюза; 

3. Ясна държавна политика по търговията с емисии в съответствие с член 17 от 
Протокола от Киото; 

4. Разработване на обща стратегия, включваща всичките три инструмента и 
връзките между тях. 

                                                 
33 Решение № 280/2004/EC, 11.02.2004 г. Решението отменя Решение на Съвета 93/389/EEC 
относно механизма за мониторинг на емисиите на CO2 и други парникови газове на 
Общността. 
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Тези четири цели се разискват по-долу. 

7.3.1. Съвместно изпълнение 

В член 6 на Протокола от Киото е формулирана възможността за всички страни 
от Приложение I да намаляват своите емисии на парникови газове чрез инвестиране в 
проекти за намаляване на емисиите в други страни от Приложение I (практически в 
икономики в преход), т.нар. “Съвместно изпълнение” (СИ). 

Българският опит в СИ 
България вече е добила значителен опит в изготвянето и одобрението на 

проекти СИ. Все повече заинтересовани страни, инвеститори и предприемачи, 
проявяват интерес към разработването на проекти за СИ в България.  

Ситуацията в момента е представена в Таблица 7.1. 

Страни, подписали МР с България 
1. Австрия; 
2. Швейцария; 
3. Холандия; 
4. Дания; 
5. Прототипен въглероден фонд. 

Предстои подписване на МР с Германия, Италия, Швеция и Испания. 
Таблица 7.1 

Проекти, одобрени от българското Правителство и страната - инвеститор 
 Общ брой на ЕРЕ по 

проектите: 
Вид на проекта 

Водноелектрическа централа  1 140 000 t ВЕИ 
Водна енергия 

Намаление на парниковите 
газове чрез газификация на 
общини  

400 000 t Газификация 

Оползотворяване на отпадна 
биомаса в производствено 
предприятие 

250 000 t Биомаса 

Намаление на емисиите на 
парникови газове посредством 
газификация на Столична 
община 

500 000 t Газификация 

Електроцентрала с когенерация 
в частна промишлена компания 372 539 t Когенерация 

Проект за топлофикация с 
когенерация 629 047 t Когенерация 

Намаление на N2О; 
Завод за производство на 
торове  

2 015 000 t Диазотен оксид (N2O) 

Ефективност на промишлената 
енергия и когенерация  339 000 t Енергийна ефективност 

Когенерация 
Рехабилитация на областните 
отоплителни системи 901 469 t Енергийна ефективност 

Оползотворяване на биомаса и 
енергийна ефективност 514 119 t Енергийна ефективност 

Биомаса 
Общо 7 061 174 t  
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Проекти, предложени на българското Правителство 

 Общ брой на ЕРЕ по 
проектите: 

Вид проекти 

   
Подобряване на енергийната 
ефективност в училища и 
детски градини  

21 385 t Енергийна ефективност 

Общо 7 082 559 t  
 

България основава своята политика за СИ на следни принципи и допускания: 
1. Потенциалът за проекти СИ в България е значителен. По-голямата част от 

потенциала е в дребномащабни проекти, което представлява недостатък за 
проектите СИ; 

2. Най-големият потенциал за проекти СИ е в областта на енергийната 
ефективност (включвайки когенерация) и ВЕИ; 

3. България има предимство, в сравнение с присъединилите се страни, по 
отношение на допълнителността на проектите СИ и ще се ползва от него; 

4. Емисиите, намалени по проекти преди 2008 г., могат да се компенсират във 
формата на ПЕЕ само посредством Българската Схема за Зелени инвестиции, 
която понастоящем е в процес на създаване; 

5. Очаква се прилагането на ЕСТЕ в България в комбинация с Директивата, 
свързваща ЕСТЕ с други системи за търговия на ПГ и проекти за СИ 
(“Свързваща Директива”) да окаже голямо влияние на търсенето на ЕРЕ; 

6. Присъединяването към ЕС ще намали допълнителността на голям дял от 
потенциалните проекти за СИ. 

В резултат на това България счита СИ, в сегашната му форма, като временен 
инструмент за поощряване на проекти за намаляване на емисиите. Счита се, че 
Схемата за зелени инвестиции ще е по-ефективен инструмент, на един по-късен етап, 
поради по-голямата гъвкавост на условията за подкрепа на проекти за намаляване на 
емисиите на ПГ (Виж раздел 7.3.3). 

Проектите СИ ще продължат да се прилагат в България през следващите 
години. Броят на предлаганите проекти СИ постоянно расте и интересът към тях се 
увеличава. Съществуват ясни процедури и институционални структури за оценяване и 
одобрение на проектите СИ. Следователно има нужда от по-нататъшно разработване и 
укрепване на Национална система и ръководство за проекти СИ. 

Дейности по Съвместното изпълнение 

Следните действия трябва да бъдат предприети, за да се гарантира успешното и 
ефективно прилагане на СИ в България: 

1. Усъвършенстване на оперативното ръководство за СИ; 
2. Усъвършенстване на законовата рамка за СИ и Търговия с емисии; 
3. Укрепване на капацитета на МОСВ за прилагане и управление на СИ; 
4. Продължаване на разпространяването на информация и обучението на хората, 

предлагащи проекти и финансиране. 
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Част от тези задачи ще бъдат обхванати от проекта,”Изграждане на капацитет за 
проекти Съвместно изпълнение в България”, подкрепен от датското Правителство чрез 
DANCEE34. Неговите цели са: 

1. Да се разработи ръководство и процедури за одобряване на проекти за СИ за 
България; 

2. Да се улесни процесът по изготвянето на инвентаризациите на емисиите на 
ПГ; 

3. Да се подготвят институционални и законови структури за СИ и Търговия с 
емисии. 

7.3.2. Прилагане на Схемата на ЕС за търговия с емисионни квоти 

Изисквания на Директивата за ЕСТЕ 
Според член 17 на Протокола от Киото страните от Приложение Б биха могли 

да обменят ПЕЕ.35 Възможни са два вида търговия с емисии: международна търговия с 
емисии (МТЕ) и национална търговия с емисии в рамките на Европейската Схема за 
търговия с емисии (ЕСТЕ). В първия случай (МТЕ) страните спазват правилата за 
международна търговия. Законовата основа на този принцип е положена в член 17 на 
Протокола, който постановява, че страните от Приложение Б могат да търгуват 
помежду си. При втория вид страните разпределят разрешителни между предприятията 
на тяхна територия и ги упълномощават да търгуват на международния пазар в 
рамките на Европейския съюз (Виж т. 7.3.3.). 

Директивата 2003/87/ЕС за Схема на Европейския съюз беше приета през 2003 
г. (COM (2003) 403) Тя установява една система “ограничи и търгувай” за емисии на 
ПГ (започвайки от CO2), базирана на отделни предприятия и управлявана от 
законодателството на Общността. Въвеждането на ЕСТЕ изисква наличие в страните–
членки на следните компоненти: 

1. Одобрен от ЕС План за разпределение на квоти; 
2. Ръководство за мониторинг; 
3. Законова рамка; 
4. Административни структури за прилагане; 
5. Основаване на регистър на емисиите. 

Начало на прилагането в България 
Предстоящото присъединяване към ЕС налага Директивата за Схема на ЕС за 

търговия с емисионни разрешителни да бъде приложена до 1 януари 2007 г. 

Включване на 01.01.2007 г., по време на първата фаза, би дало на България 
възможността да натрупа опит възможно най-скоро. Ако подготовката за ЕСТЕ 
започне ефективно, към 01.01.2005 г., две години ще бъдат достатъчни, за да сме 
готови за начална дата 01.01.2007 г., особено отчитайки факта, че България би могла да 
се възползва от опита в другите нови членки на ЕС, които ще започнат прилагането на 
ЕСТЕ от 01.01.2005 г. 

Ситуацията на пазара и търсенето на разрешителни са трудно предсказуеми по 
времето на изготвяне на НПДИК. Разработени са плановете за разпределение, които 
подлежат на оценка от Комисията. Ето защо, преди да започне подготовката за 

                                                 
34 Програма “Датско сътрудничество за околна среда в Източна Европа” (DANCEE), виж също 
раздел 5.2 
35 ПЕЕ – Предписани емисионни единици (AAUs) 
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въвеждане на ЕСТЕ, българското Правителство ще трябва да оцени внимателно 
ситуацията на пазара и опита на новите страни-членки на ЕС, които са се включили в 
ЕСТЕ през 2005 г. 

Дейности по Европейската схема за търговия с емисионни разрешителни 
За прилагане на ЕСТЕ в България трябва да бъдат изпълнени следните действия: 

1. Оценка на пазарната конюнктура и опита на други страни-нови членки на ЕС; 
2. Проучване за изясняване на структурата, функциите и управлението на 

системата за търговия с емисии и необходимите поправки на финансовото, 
данъчното и друго законодателство; 

3. Транспониране на Директива 2003/87/ЕС в българското законодателство; 
4. Изготвяне и одобряване на план за разпределение на емисионни разрешителни 

и одобряване от Европейската комисия; 
5. Приемане и въвеждане на ръководство за мониторинг; 
6. Избор на институция или метод за разпределение и мониторинг на 

емисионните квоти; 
7. Създаване на регистър на емисиите; 
8. Обучение на експерти за Търговия с емисии, според изискванията на 

Директивата; 
9. Разпространение на информация до бъдещите участниците от 

промишлеността и енергетиката; 
10. Издаване на разрешителни за емисии на ПГ. 

7.3.3. Международна търговия с емисии (МТЕ), “Схема за Зелени 
инвестиции”  

Член 17 на Протокола от Киото разрешава търговията с ПЕЕ между страните – 
Международна търговия с емисии (МТЕ). Българското Правителство, в настоящия 
момент, проучва възможностите за разпределение на приходите от МТЕ за въвеждане 
на зелени инвестиции в страната. Приходите ще се насочват целево за подкрепя на 
проекти за намаляване на емисиите на парникови газове (т.е. ПЕЕ отговарят на 
измеримо намаление на емисиите), така наречената Схема за зелени инвестиции (СЗИ). 
Освен това, приходите могат да бъдат използвани за подкрепа на зелени политики и 
програми, които косвено водят до намаляване на емисиите на парникови газове, както 
и за изграждане на капацитет. 

Решение на Правителството за СЗИ ще бъде взето до края на 2004 г.  

Действия по Фонда за зелени инвестиции 

Задачите, които трябва да бъдат изпълнени за въвеждането на СЗИ са: 
1. Решение за създаването на Фонд за зелени инвестиции и основните му 

изисквания; 
2. Изработване на проекта за СЗИ; 
3. Обучение на експерти по Търговия с емисии в отговорните агенции; 
4. Създаване на фонд за набиране на средства от търговията с емисии и правила 

за изразходването им; 
5. Преговори с потенциални купувачи на зелени ПЕЕ. 



 102

7.3.4. Национален регистър 

Като страна, включена в Приложение Б на Протокола от Киото, България трябва 
да създаде Национален регистър, за да гарантира точно отчитане на издаването, 
държането, трансфера, придобиването, отменянето и изтеглянето на предписаните 
емисионни единици (ПЕЕ), единици погълнати емисии (ЕПЕ)36, единици редуцирани 
емисии (ЕРЕ), и сертифицирани единици редуцирани емисии (СЕРЕ)37 и оставащите 
количества от тези единици.  

С цел да се създаде Национален регистър, ще бъде определена държавна 
институция или организация, акредитирана и оборудвана с хардуер и софтуер, която 
ще изпълнява ролята на Администратор на Националния регистър. 

Задачите за изпълнение в подкрепа на тази конкретна цел са: 
1. Подбор на най-подходящата институция или организация; 
2. Акредитиране на избраната институция или организация със законов акт; 
3. Осигуряване на достатъчни финансови и технически ресурси и 

квалифицирани човешки ресурси за ефективно функциониране на 
Националния регистър; 

4. Обучение на персонала; 
5. Създаване на временна форма за регистрация на уговорените количества 

емисии по проекти Съвместно изпълнение и Търговия с емисии (докато се 
създаде Регистъра); 

6. Въвеждане на регистъра. 

7.3.5. Връзки между механизмите по Киото и ЕСТЕ 

Прилагането на трите механизма (СИ, МТЕ/СЗИ, ЕСТЕ) в България изисква 
особено внимание, за да се гарантира ефективност и да се осигури ясна и стабилна 
политическа рамка за инвеститорите и фирмите и институциите, предлагащи проекти. 

Трябва да се уточнят: 
1. Позиция по базовите прогнози за емисиите на ПГ и разликата до целта от 

Киото. Въз основа на тази позиция могат да се изготвят общи цели и граници 
за търговия с емисионни кредити; 

2. Обединяването на СИ с ЕСТЕ с отчитане на възможните ограничения;  
3. Очакванията за цените и ползите от механизмите, включително ценовата 

политика; 
4. Развитието във времето. Как ще се прилагат механизмите, последователно или 

паралелно?  

Свързваща Директива на ЕС 
Директивата, поправяща Директивата за Схема за търговия с емисионни 

разрешителни за ПГ в Общността, с оглед механизмите по Протокола от Киото 
(Свързваща Директива), цели да признае кредитите от СИ и МЧР38, за да се позволи 
употребата им в рамките на Схемата за търговия с емисионни разрешителни на 
Общността. Директивата включва следните условия: 
                                                 
36 Removal Units (RМUs) 
37 Certified emission reductions (CER) 
38 МЧР – Механизъм чисто развитие, третият механизъм за намаляване на емисиите, според 
който практически страните от Приложение Б имат право да инвестират в проекти в страни от 
третия свят 
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1. Количеството на конвертираните СЕРЕ и ЕРЕ може да бъде ограничено от 
общия брой на разрешителните. Това ще бъде решено от Комисията щом 
нивото достигне 6 %; 

2. Изключват се проекти в областта на изменения в земеползването и горите и 
атомната енергетика. 

Таблица 7.2 представя списък на всички действия, необходими за прилагане на 
изискванията на Протокола от Киото и ЕСТЕ в предполагаеми срокове. 
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7.4. Обща стратегия 

На базата на готовността на страната за участие в Гъвкавите механизми и ЕСТЕ, 
натрупания опит и приетите общи принципи на Европейския съюз, страната ще 
разработи обща стратегия за изпълнение на Протокола от Киото и използването на тези 
механизми. 

Стратегията следва да отчете: 
• прогнозите за развитието на емисиите на ПГ през първия период на Киото и 

след него; оценка на евентуалното повишаване на емисиите на ПГ в 
следствие на по-високия от очаквания в момента ръст в БВП; 

• развитието на цените на трансферираните емисии и прогнозите за тези цени 
по време на първия период и след него; 

• възможност за банкиране (запазване) на ПЕЕ от първия период за втория; 
• очаквано влияние върху стратегията от новите инвестиции в България, 

особено в сектор “Енергетика”. 

Анализът на макроикономическите последствия, финансовите ползи или загуби 
и социалните проблеми от дълбочината на приложението на гъвкавите механизми 
позволява да се определи стратегия за: 

• оптимално поведение на страната на пазара на гъвкавите механизми; 
• разпределение на наличните емисионни квоти и насочване на приходите от 

преотстъпването им. 

Стратегията ще определи началната позиция на България в неофициалните 
дискусии и последващите преговари за условията и целите по Протокола от Киото за 
периода след 2012 г. на ниво ЕС и Конвенция. 

Разработването на стратегията ще започне през 2005 г., а завършването и 
одобряването ú следва да предшества присъединяването на страната към Европейския 
съюз. 

7.5. Условия и цели за периода след 2012 г. 

България трябва да се подготви за неформално обсъждане на ниво ЕС и 
РКОНИК за цели и условията за периода след 2012 г. и да започне да установява своята 
позиция за преговорите, които ще последват. Това включва определяне на главните 
елементи на дългосрочната национална политика по изменение на климата 
(намаляване на емисиите на ПГ и адаптация, обхващащи приложимите и достижими 
цели). Трябва да бъдат разгледани следните въпроси: 

• Прогнозите в базовия сценарий за бъдещите тенденции (сценарии на 
политиката) за емисиите на ПГ в България за втория период от задължения; 

• Потенциалът за бъдещо намаление на емисиите; 
• Разходи и печалби от намаляване на емисиите; 
• Допълнителни ползи от намаляването на емисиите на ПГ; 
• Предизвикателства при адаптацията; 
• Приложими и достижими цели за намаление на ПГ за България. 

Въпросите трябва да бъдат включени както в изследователски дейности, така и 
в национални консултации на заинтересованите страни, като в процеса на изготвяне на 
политиката трябва да бъдат включени ключови представители на правителството. Тази 
дейност може да бъде осъществена в рамките на финансирания от ЕС проект 
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“Изграждане на капацитет в новоприетите страни-членки и присъединяващите се 
страни за бъдещи действия по проблемите за изменението на климата след периода от 
2012 г.”, който ще започне през 2005 г. 
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8. Оценка на ефекта от прилагане на допълнителни 
политики и мерки в перспектива до 2020 г. 

8.1. Въведение 

В Глава 6 са посочени 24 мерки, допълващи базовия сценарий за намаление на 
емисиите на ПГ. Те формират основата на 3 допълнителни сценария за емисиите на 
ПГ: 

• S1. Енергийна ефективност: прогноза, включваща всички допълнителни 
политики и мерки, свързани с енергийната ефективност в потреблението в 
отраслите на икономиката (промишленост, транспорт, бит и услуги); 

• S2. Възобновяеми източници: прогноза, включваща всички допълнителни 
политики и мерки, свързани със сценария за енергийна ефективност плюс 
тези, отнасящи се до възобновяемите енергийни източници; 

• S3. Енергетика: прогноза, включваща всички допълнителни политики и 
мерки, свързани със сценария за ВЕИ плюс тези, отнасящи се до 
производството на енергия. 



 110

Таблица 8.1 представя преглед на мерките и показва към коя допълнителна 
прогноза те принадлежат. 

Таблица 8.1 
Преглед на допълнителните мерки 

Номер Описание Допълнителна 
прогноза 

E1 Подобряване на експлоатацията и фактора на 
натоварване на блокове VVER-1000 в АЕЦ Козлодуй S3 

E2 Изграждане на хидрокаскади Горна Арда и Средна 
Въча (пуск 2012 г.) S3 

E3 Изграждане на малки и микро ВЕЦ в различни 
региони на страната S2 

E4 Надстройки на топлофикационните централи и 
отоплителни котли с турбини на природен газ S3 

E5 Намаляване на загубите в електропреносните и 
електроразпределителните мрежи S3 

E6 Намаляване на загубите от топлопреносните мрежи S3 
E7 Производство на електро- и топлоенергия от биомаса S3 
I1 Намаляване на топлинните загуби в промишлеността S1 

I2 По-широка употреба на природен газ в 
промишлеността S1 

I3 Системи за мониторинг на промишленото 
потребление на енергия S1 

I4 Модернизация на инсталациите за пара и сгъстен 
въздух и намаляване на консумацията на енергия S1 

I5 Въвеждане на високоефективни строителни машини 
на дизелово гориво (обновление на 25 % от парка) S1 

I6 Подмяна на част от горивото с автомобилни гуми и 
други горими отпадъци S2 

H1 Газоснабдяване в домакинствата S1 
H2 Соларни колектори S2 
H3 Хибридни и други инсталации за топла вода S2 

T1 Диспечерска система за управление на товарния 
транспорт S1 

T2 Автоматизирана диспечерска система за енергийното 
стопанство на жп транспорта S1 

T3 Модернизация на железниците S1 

T4 Подобряване на обществения транспорт и намаление 
на транспортните потоци в градовете S1 

T5 Въвеждане на биогорива S2 
A1 Подобряване на управлението на оборския тор S1 
A2 Наторяване и напояване S1 

W1 Оползотворяване на уловения метан за производство 
на електроенергия S1 

 

Прогнозата за изменение на емисиите на ПГ е в съответствие с базисния 
сценарий за развитието на емисиите на ПГ в страната през периода 2002-2020 г., което 
беше представена в раздел 3.3. 
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При изготвянето на прогнози за намаляване на емисиите на ПГ, в резултат от 
прилагане на политики и мерки на държавно ниво, съществуват рискове свързани с 
надценяване на ефекта от мерките. Това означава, че нарастването на емисиите на ПГ 
може да бъде по-ниско или по-високо в резултат на неотчетени фактори, свързани с 
икономическото развитие. Прилагането на тези мерки и техния действителен принос за 
намаление на емисиите на ПГ е сравнително неустойчиво по следните причини: 

• влияние и силна зависимост от политически решения; 
• необходимост от големи инвестиционни разходи за реализация; 
• зависимост от конюнктурата на международните пазари на горива; 
• зависимост от природни фактори със силно променлив характер (вятър, 

слънчева енергия, воден отток и др.). 

8.2. Ефект от прилагане на мерки за енергийна ефективност 

Прогнозираното намаление на емисиите на ПГ е резултат от прилагането на 
политики и мерки в отраслите на икономиката - промишленост, транспорт, селско 
стопанство, третиране на отпадъци, както и в бита и услугите, наречени тук 
Действие1. 

В това действие са включени мерки, които водят до намаляване на 
потреблението на горива за производство на енергия или до заместване с горива, които 
емитират много по-малки количества ПГ (природен газ, биомаса и др.). 

Прилагането на мерки, които са част от Програмата за енергийно спестяване 
има устойчив характер, защото е в съответствие с основните приоритети в развитието 
на страната. Тези приоритети са: 

• либерализиране на пазара; 
• присъединяване към ЕС; 
• модернизация и обновяване на производствените мощности; 
• подобряване и модернизиране на транспортната инфраструктура; 
• повишаване на производителността и ефективността на селското стопанство; 
• разширяване и обновяване на услугите; 
• повишаване на ефективността при потреблението на горива и енергия в 

бита; 
• модернизация, подобряване и обновяване на енергийната инфраструктура.  

Ако приемем, че оценката за намаляване на емисиите на ПГ по Действие 1 има 
най-малкия възможен риск за въвеждане на мерките, то от това следва, че тя оформя 
най-вероятното постижимо намаление на емисиите на ПГ в този план за действие. 
Основните характеристики на този вариант спрямо базовия сценарий са както следва: 

• сумарните емисии на ПГ за периода 2007-2010 г. остават непроменени на 
ниво от 75 Mt (77.0 -81.7 Mt в базовия сценарий); 

• последващо увеличение до 81 Mt през 2017 г. и 83.5 Mt през 2020 г. 
(съответно 86.7 и 89.0 в базовия сценарий). 

8.3. Ефект от използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 

Мерките за намаляване на емисиите на ПГ, които са в областта на ВЕИ са 
обозначени като Действие 2. Тези мерки се отнасят до следните възобновяеми 
ресурси: 

• соларни колектори за топла вода в социални заведения; 
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• малки и микро ВЕЦ в различни региони на страната; 
• инсталации за производство на електро- и топлоенергия от биомаса и биогаз 

от депата за отпадъци; 
• вятърна енергия, геотермални източници и др.  

Прилагането на мерки от ВЕИ е сравнително ограничено, защото към 
настоящия момент те имат политическа подкрепа само при използването им за 
електропроизводство. 

Въвеждането на мерки от ВЕИ е стимулирано посредством издаването на 
зелените сертификати, Схемата за зелени инвестиции и СИ. Допълнителното 
прилагане на мерките за ВЕИ към сценария S1 е все още относително малко: 

• в 2010 г. - 0.28 Mt СО2-екв. 
• в 2015 г. - 0.39 Mt СО2-екв. 
• в 2020 г. - 0.46 Mt СО2-екв. 

Намалението на ръста на спестените емисии след 2015 г. се дължи на 
изчерпването (икономическо) на потенциала на мерките от този тип при текущата 
политика. Необходими са допълнителни мерки, за да се постигнат повече спестени 
емисии. 

В прогнозата за намаление на емисиите на ПГ по сценария S2 (крива S2 от 
Фигура 8.1) е включено намалението на емисиите от Действие 1 плюс намалението на 
емисиите от прилагане на мерките от ВЕИ - Действие 2. 

Кривите и за двата сценария (S1 и S2) са твърде близки, защото добавеното 
намаление от предложените мерки от ВЕИ е в рамките на 0.3-0.6 % от сумарните 
емисии на ПГ. 

8.4. Ефект от прилагане на мерки в енергетиката 

В прогнозата за емисии на ПГ е включено намалението на емисиите на ПГ в 
резултат от прилагане на политики и мерки в енергетиката, наречени Действие 3, и 
след въвеждането на политики и мерки в областта на енергоспестяването (Действие 1) 
и възобновяемите източници (Действие 2). 

Мерките в енергетиката имат най-голям потенциал за намаляване на емисии на 
ПГ в сравнение с всички останали мерки.  

Така на пример за 2010 г. намалението на емисиите на ПГ само от мерки в 
енергетиката е 3.8 Mt, което представлява 49 % от общото намаление на емисиите в 
резултат на евентуалното прилагане на всички мерки предвидени в плана за действие. 

Както беше казано по-горе, прилагането на мерки в енергетиката е свързано с 
най-голям риск. Този риск се дължи на вече посочените особености на мерките в 
енергетиката - изграждат се централи с голяма мощност и са необходими големи 
инвестиции, които изискват политическа намеса. Поради това се счита, че 
спестяването на емисии на ПГ, съгласно прогнозата по този вариант (крива S3 от 
Фигура 8.1), ще бъде най-несигурно и всички оценки за намалението на емисиите ще 
имат по-ниска степен на достоверност от оценките по сценарий S1 (с мерки от 
Действие 1) на прогнозата. 

Допълнителното въвеждане на мерки при Действие 3 е както следва: 
• в 2010 г. – 3.8 Mt СО2-екв. 
• в 2015 г. – 4.2 Mt СО2-екв. 
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• в 2020 г. – 4.2 Mt СО2-екв. 

8.5. Анализ на прогнозите за емисии на ПГ и целта от Киото 

Фигура 8.1 представя преглед на прогнозата на базовия сценарий и трите 
допълнителни (кумулативни) прогнози за влиянието на мерките. 

Фигура 8.1 

Прогнози за измененито на емисиите на ПГ до 2020 г., 
Mt CO2-екв.
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Резултатите от последната инвентаризация на парниковите газове за 2002 г. 
показват, че целта от Киото ще бъде в размер на 130.4 Mt СО2-екв. (8 % намаление на 
емисиите от базовата 1988 г.- 141.8 Mt СО2-екв.). 

Съгласно направените прогнози за емисии на ПГ, при прилагане на 
допълнителни мерки и политики за намаляване на емисиите в плана за действие, могат 
да бъдат оценени количествата емисии за Първия период на Протокола от Киото и за 
евентуален Втори период. 

Сценарий S1 на прогнозата може да се нарече условно минимален вариант, 
защото в него са отчетени мерките за намаляване на емисиите на ПГ само от Действие 
1 - мерки в промишлеността, бита и услугите. 

Сценарий S3 може да се нарече условно максимален вариант, защото в него са 
отчетени всички мерки за намаляване на емисиите на ПГ съгласно Действия 1, 2 и 3 в 
промишлеността, бита и услугите, енергийния сектор и обхваща мерките за 
възобновяеми източници. 

Представеният преглед на количествата емисии на ПГ за петте години на 
Първия период на Киото (2008-2012 г.), разгледани в средногодишен план, дават 
съответно следните средногодишни емисии на ПГ: 

• Базов сценарий – 79.0 Mt СО2-екв. 
• Минимален вариант – 75.8 Mt СО2-екв. 
• Максимален вариант – 72.3 Mt СО2-екв. 
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Сравнението на тези количества с целта от Киото показва, че остават свободни 
количества емисии на ПГ както следва: 

• Базов сценарий – 51.5 Mt СО2-екв. 
• Минимален вариант – 54.6 Mt СО2-екв. 
• Максимален вариант – 58.2 Mt СО2-екв. 

8.6. Заключение 

Анализът на емисиите за Първия период на Киото показва, че България ще 
разполага със свободни за търгуване емисии на ПГ съгласно базовия сценарий в размер 
на 51.5 Mt. След прилагане на мерките от плана за действие, това количество може да 
нарасне в рамките на (6 %-13 %). Ако се отчетат и рисковете при въвеждане на мерките 
за намаляване на емисии от енергетиката, като най-вероятно и реалистично се очертава 
10 % увеличение на свободните за търгуване емисии спрямо базовия сценарий. Това 
дава едно количество в размер кръгло на 57 Mt СО2-екв. 

Ако разгледаме периода 2013-2020 г. (8 години) като Втори период на Киото, то 
средногодишното количество на прогнозните емисии е: 

• Базов сценарий – 84.8 Mt СО2-екв. или 60 % от базовата година; 
• Минимален вариант – 79.7 Mt СО2-екв. или 56 % от базовата година; 
• Максимален вариант – 75.1 Mt СО2-екв. или 53 % от базовата година. 

Това показва, че в случай, че се сбъднат допусканията от прогнозата, през този 
условен Втори период страната може да има емисии под 60 % от количествата през 
базовата година. 

Направените до тук количествени оценки за намалението на емисиите на ПГ не 
отчитат евентуални рискове от неизпълнение на базовия сценарий. Анализът на тези 
рискове ще даде една по-реалистична картина за размера на свободните за търгуване 
емисии в Първия период от Киото. 

Количествената оценка за намалението на емисиите на ПГ се основава на 
очакваното покачване на икономическите показатели за страната (виж раздел 3.3.). 
Когато действителните показатели за растеж се окажат по-ниски или по-високи, като 
следствие общите емисии на ПГ също ще бъдат по-ниски или по-високи. 
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Вторият национален план за действие по изменение на климата, 2005–2008 г. и 
съпровождащите го изследвания са извършени от българска страна от Институт по 
енергетика АД под ръководството на д-р Христо Христов.  

Работен колектив: д-р Христо Христов, д-р Христо Василев, инж. Виолета Христова, 
Бранимира Димитрова, Николай Калчев. Редакцията на английския вариант на Плана е 
извършена от инж. Росен Асенов и Христина Павлова. 
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