
 
 София, 15.09.2022 г. 

изх. № 3340/15.09.2022

ДО: Д-Р ИНЖ. РОСИЦА КАРАМФИЛОВА 

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 Относно: Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. 

Уважаема Д-р Инж. Карамфилова,  

От името на WWF България представяме кратко становище, във връзка с предложения за  

обществена консултация проект на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението 

на климата до 2050 г. на България, във връзка с изискванията на чл. 15 от Регламент (ЕС) 

2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата. 

 

Считаме, че възобновяването на работата по Дългосрочната стратегия, която е в процес 

на изготвяне от 2020 г. е положително развитие, предвид нуждата от дългосрочна политика 

на България по отношение на климатичните промени и конкретната възможност 

Стратегията да зададе рамка за постигане на климатична неутралност преди 2050 г. 

 

Поради твърде краткия срок на обявената обществена консултация, не е възможно да 

представим подробни констатации и препоръки по съдържанието на предложения работен 

вариант на Стратегията. Препоръчваме повторно провеждане на обществената 

консултация, която да включва и обществено обсъждане в първата седмица от 

обявения срок. Това би могло да се случи след допълнителна актуализация на 

Стратегията, във връзка с препоръките ни по-долу, което би направило обсъждането 

възможно след м. октомври, 2022 г.  

 

За целите на консултацията и обсъждането препоръчваме да се публикува пълния набор 

от документи, свързани с разработването на проекта на Стратегията, който да включва и 

съответните таблични справки за направените допускания, изчисления и резултати 

от проведеното моделиране с модела (B)EST.  

 

 



 
Смятаме, че Стратегията трябва да се основава на широко секторно моделиране (т.нар. 

“sectoral decarbonization pathways”) на дълбоки съкращения на емисиите и постигане на 

климатична неутралност за основни сектори на българската икономика – енергетика, 

индустрия, транспорт, сгради, отпадъци, селско стопанство, земеползване, промяна 

в земеползването и горско стопанство 

 

Такова моделиране е обект на Пътната карта за декарбонизация, която в момента се 

изготвя в рамките на Комисия за енергиен преход (КЕП) към Консултативния съвет за 

Европейската зелена сделка (КСЕЗС). Силно препоръчваме екипът, разработващ 

Стратегията, да вземе предвид резултатите от доклада на Комисията и съответното 

моделиране, които трябва да бъдат налични през месец октомври, 2022 г.  

 

Новата Стратегия трябва да отчете също актуалното развитие на политиките за смекчаване 

на климата в България и в Европейския съюз, в рамките на Европейската зелена сделка, 

Пакет „Подготвени за цел 55“, както и плана RePowerEU. Това важи в особена степен за 

нуждата от обновяване на моделирането, тъй като в публикувания документ отсъства 

информация, че изготвеното моделиране е допълнено и актуализирано.  

 

Целите и мерките за постигане на декарбонизация и енергиен преход на европейско ниво 

следва да бъдат хармонизирани в Стратегията, както и в Интегрирания план енергетика 

и климат (ИНПЕК), който предстои да бъде актуализиран до пролетта на 2023 г. Обръщаме 

внимание, че по наша информация, предстои публикуване на специални Насоки на 

Европейската комисия за актуализацията на ИНПЕК през м. октомври 2022 г1, с които 

ще трябва да е съобразена и дългосрочната Стратегия. 

 

В допълнение, имаме някои общи препоръки, на база на наложените в ЕС добри практики, 

към структурата и съдържанието на бъдещата обновена Стратегия: 

 

● Да са ясно определени и описани връзките, допълняемостта и съответствието 

на Стратегията с текущо одобрени/действащи и в процес на разработване 

стратегически документи, поне в горепосочените сектори. 

● Да се актуализират дългосрочните цели, спрямо новите цели на ЕС и България, като 

препоръчваме да бъде разгледан и предложен за обществено обсъждане и 

политическо решение сценарий с ясна цел за климатична неутралност на 

България до 2050 г. 

● Стратегията да се актуализира, в съответствие с най-новите приети и предложени 

цели на ЕС в областта на енергийната ефективност, като се обследва и включи 

потенциала на технологични мерки, и мерки целящи промяна на поведението. 

 
1 Това бе повестено в Информационен ден на ГД „Климат“ и ГД „Енергия“ на 8 септеври, 2022 г. 
https://ec.europa.eu/info/events/stakeholder-workshop-updates-national-energy-and-climate-plans-2022-sep-08_en  

https://ec.europa.eu/info/events/stakeholder-workshop-updates-national-energy-and-climate-plans-2022-sep-08_en


 
 

 

● Да се актуализират всички използвани статистически данни, тъй като на много места 

документът реферира към данни за настоящото състояние преди 2020 г., като има и 

прогнозни данни обхващащи изминал период през 2020-2021 г. 

● Да се обновят, актуализират в моделирането и представят в достатъчна конкретика 

емисиите от най-ключовите дейности, включително производството на електрическа 

енергия и използването на изкопаеми горива в индустрията, транспорта и селското 

стопанство, и тяхната замяна с беземисионни технологии и носители на енергия, 

включително електрификация, ВЕИ и зелен водород. 

● Да бъде актуализирани и представени финансовите аспекти на дългосрочното 

изпълнение на целите, включително нужните инвестиционни средства, времевата 

рамка на инвестициите и резпределението между публично и частно финансиране. 

● Да бъдат актуализирани прогнозите за макроикономическите показатели при 

различните сценарии, включително и сценария с климатична неутралност в 2050 г. - 

БВП, БДС (брутна добавена стойност), дял на разглежданите сектори в БВП при 

различните сценариии/или други релевантни фактори за човешко развитие2. 

● Да се актуализират и представят възможностите за подобрение на здравното 

състояние на населението, свързано с декарбонизацията на транспорта и 

енергетиката, особено по отношение чистотата на атмосферния въздух.  

● Да се идентифицират цели и мерки за постигане на справедлив енергиен преход, 

по отношение на най-уязвимите социални групи и потребители (основно в секторите 

на енергетиката, сградите и транспорта), например като се използват подходите, 

разработени при изготвянето на Териториалните планове за справедлив преход 

(ТПСП), като се съпоставят положителните и отрицателни въздействия върху 

заетостта, както и върху енергийната бедност. 

● Да се анализират потенциални рискове, свързани с недопускането на значими вреди 

върху факторите на околната среда и биологичното разнообразие (DNSH принцип), 

особено по отношение на мащабни инфраструктурни проекти (язовири, АЕЦ и др.), 

и концентрация на ВЕИ в т.нар. Go To Areas (по плана RePowerEU). В тази връзка, 

препоръчваме да се консултират екипите, изготвящи предложения за тези зони, 

така, че да се осигури, че зоните са съобразени за изпълнение на целите до 2050 г., 

както и да се разполагат приоритетно в нарушени и урбанизирани територии. 

● Да се анализират и връзките между предложените подходи и стратегии за енергиен 

преход и декарбонизация спрямо целите за адаптация към климатичните промени, 

особено по отношение на наличността на водни ресурси и възможностите за 

прилагане на екосистемно-базирани решения. 

 
2 Напр. индикатори свързани с Целите на ООН за устойчиво развитие, или Human Development 
Index. https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI  

https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI


 
 

 

Напомняме, че Стратегията следва да бъде подложена и на преценка за извършване на 

Екологична оценка на планове и програми и Оценка на съвместимост с предмета и 

целите на опазване на защитените зони по Натура 2000. 

 

В заключение, изразяваме подкрепа за процеса и готовност за включване в следващи 
стъпки по изготвянето, актуализирането и прилагането на Дългосрочната стратегия за 
смекчаване на изменението на климата до 2050 г. 

Лице за контакт:  Апостол Дянков, Ръководител на програма „Климат и Енергия“, WWF 
България, тел. +359 886 745 777, ел.поща: adyankov@wwf.bg. 

  

С уважение: 

Веселина Кавръкова 

Изпълнителен директор 

WWF България 

 

 


