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ДО
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА
ОТНОСНО: СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В следващите редове бих искала да представя на Вашето внимание становището на
Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора* по обявения на 30
октомври 2020 г. проект на горецитирания план (ПВУ), както следва:

ПВУ е изготвен в съответствие с насоките на проекта за регламент на Механизма за
възстановяване и устойчивост е част от елемента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.)
от Плана за възстановяване на Европа.

Още в самото начало е направено необходимото уточнение, че представените намерения
не трябва да бъдат разглеждани изолирано, а в комбинация с паралелно планираните
действия в рамките на Кохезионната политика на ЕС – както по линия на допълнителното
финансиране за програмен период 2014-2020 г. (REACT EU), така и в пакета стратегически
документи (Споразумение за партньорство и програмите към него) за следващия
програмен период. Допълнителните усилия за преход към неутрална по отношение на
климата икономика, в контекста на амбициозните цели на Европейската зелена сделка,
които ще бъдат финансирани през Механизма за справедлив преход на базата на планове
за справедлив преход, също следва да бъдат взети предвид.

Обсъждането на структурираните 4 стълба в него и мерките, като част тях, е отворено към
заинтересованите страни за препоръки и становища, което отново е в съответсвие с
насърчавания подход от ЕК за партньорство и сътрудничество с тях, чрез активното им
включване.

В 4-те стълба на ПВУ са засегнати съществена част от казусите, чието решаване ще
способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19
пандемията.
Посочено е също, че ПВУ следва да бъде насочен към реформи.

Препоръката е тези реформи да са именно в досега прилагания подход на планиране на
средствата от Кохезионната политика и с по-засилено прилагане на принципите на
кръговата икономика и Зелената сделка.

Акцентът върху въвеждане на мерки за енергийна ефективност (ММЕ) в многофамилни и
еднофамилни жилищни сгради е водещ, като се има предвид потенциалът да донесе
устойчиви решения по отношение на постигане на целите на Зелената сделка от страната
ни. Поради недостатъчните детайли, освен общо поставеното изискване да се постига клас
А на ЕЕ при санираните сгради, не става ясно дали тези мерки ще бъдат с по-комплексен
подход, включвайки и интелигентния мениджмънт на системите в сградите или ще бъдат
ограничени само до полагане на изолации и подмяна на дограми, както беше практиката
до момента. Ефектът от спестяванията при този подход е значително занижен.
Препоръката е в предвидените средства в ПВУ за внедряване на МЕЕ в многофамилни и
еднофамилни жилищни сгради, както и в производствени такива, да бъдат добавени и
дейности за интелигентно управление на системите в сградите, имащи отношение към
постигане на максимален енергоспестяващ ефект.
В ПВУ не се засяга темата за енергийната ефективност на промишлените системи. До
момента производствените предприятия в страната ни имаха ограничен и спорадичен
достъп до финансиране в тази посока, осигурено по оперативните програми. Това
предполага все още високо енергийно-интензивни промишлени системи. От тук се налага
изводът, че инвестиции само в МЕЕ на промишлени сгради също би имал ограничен ефект
на енергийна ефективност.

Препоръката е в предвидените средства в ПВУ за внедряване на МЕЕ да бъдат добавени
промишлените системи, както и системи за интелигентна комуникация между тях и
сградите – принципите на Индустрия 4.0, които имат отношение към постигане на
максимален енергоспестяващ ефект.
В ПВУ, който - както е посочено, следва принципите на кръговата икономика, не се засяга
възможността с оползотворяването на пречистените води за целите на селското
стопанстов. Това има две негативни измерения от инвестициите в пречистване на води: 1)
инвестиции за стотици милиони в последното деситилетие в ПСОВ не се управляват по
ефективен начин от гледна точка на рентабилността и възвращаемостта на инвестициите
и носи пропуснати ползи за местната икономика; 2) при отчитаните засушавания в
последните години, годна за селскостопански цели вода се излива безстопанствено, вместо
да бъде насочена към устойчиво селско стопанство. А то е част от структурираните
стълбове на ПВУ.
Липсата тези възможности попречи за включването на организации и институции от
област Стара Загора в иновативен проект по темата, финансиран по програма LIFE +.

Препоръката е тези възможности да бъдат изследвани и включени за реализация в
раздела на ПВУ „Усточйиво селско стопанство“, там, където има възможност за това.

В ПВУ, който - както е посочено, следва принципите на кръговата икономика и Зелената
сделка, не се поставя въпроса за използването на вторични източници на енергия,
включително оползотворяване на топлината води до засилване на енергийната
независимост на градските системи. Между 7 и 10% от общата енергия, изразходвана в
целия градски воден цикъл в големите градове, се губи в канализационните системи.

Голяма част от тази енергия е под формата на топла вода от домакинствата и от
промишлени процеси. В домакинствата топлата вода е необходима за хигиена, измиване
или приготвяне на храна и нейното потребление е повече от 80% от цялото използване на
вода, което води до средна температура на отпадъчните води 28°C. В канализационната
система температурата на отпадъчните води показва стабилна температура от 10-20°C
през цялата година. За да се използва енергия от отпадъчни води, топлообменници,
съчетани с термопомпи, могат да бъдат инсталирани в канализационната система и
използвани за производство на топла вода, отопление на сградите или за комбинация от
отопление през зимата и охлаждане през лятото. (Над 500 термопомпи за отпадни води с
топлинна мощност между 10 и 20 MW работят в световен мащаб, най-вече в Швейцария и
Германия. Първата система за оползотворяване на отпадъчни води, използваща
термопомпи, е инсталирана през 1975 г. в Цюрих, Швейцария.)
Препоръката е в ПВУ да бъде предвидено финансиране за оползотворяване на тези
възможности, като част от МЕЕ при жилищни и промишлени сгради.
В ПВУ понятието „Зелена инфраструктура“ се среща само веднъж, поставено в скоби.

Съобщението 1 „Зелена инфраструктура“ на Европейската комисия я описва като
инструмент за осигуряване на екологични, икономически и социални ползи чрез
природосъобразни решения, което ни помага да разберем предимствата, предоставяни от
природата на човешкото общество, и да мобилизираме инвестиции за поддържане и
увеличаване на тези ползи. С други думи, инфраструктурата е мрежа от естествени райони,
полуестествени райони и зелени площи, осигуряваща екосистемни услуги, които
допринасят за благосъстоянието на човека и качеството на живот. Зелената
инфраструктура може да предостави множество функции и ползи в едно и също
пространство. Тези функции могат да бъдат за околната среда (напр. запазване на
биологичното разнообразие или адаптиране към изменението на климата), социални
(напр. осигуряване на отводняване или зелени площи) и икономически (напр.
предоставяне на работни места и повишаване на цените на имотите). В сравнение със
„сивата" инфраструктура, която по принцип изпълнява една-единствена цел, например
отводняване или транспорт, зелената инфраструктура е по-атрактивна, тъй като има
потенциала да решава няколко проблема едновременно. Традиционната „сива"
инфраструктура продължава да бъде необходима, но често може да бъде подсилена с
природосъобразни решения. Не на последно място, в контекста на Зелената сделка, тази
инфраструктура има свойствата и т.нар. поглътители. Зелената инфраструктура в
българските големи градове е в състояние, изискващо спешна намеса.

Препоръката е в ПВУ да бъдат включени средства за изграждане/възстановяване на
елементи на зелената инфраструктура в големите градове. Тук могат да бъдат привлечни
и частни ресурси от вносителите на автомобили, особенно на такива втора употреба.

Препоръката е в ПВУ да бъдат представени идентифицираните проекти в табличен вид с
мерки/дейности/бюджет, ще има съществен принос към прозрачността при сглобяването
на ПВУ и ще бъде предпоставка за по-конструктивни становища и препоръки.
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От името на членовете и екипа на АРИР-Стара Загора изразявам надеждата, че написаното
ще бъде полезно за екипа Ви и заявявам готовността за предоставяне на допълнителна
информация и съдействие при необходимост.
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С уважение,

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) е създадена преди
25 години в партньорство межу Община Стара Загора, Тракийски университет и
Търговско-промишлена палата Стара Загора с цел подкрепа на устойчивото развитие на
региона. Членове на АРИР са 8 от 11-те общини в област Стара Загора: Стара Загора,
Казанлък, Раднево, Чирпан, Братя Даскалови, Опан, Гурково, Николаево, както и Тракийски
университет, Търговско-промишлена палата Стара Загора и Българо-германски център за
професионално обучение.

Към момента изпълнените международни проекти, посока постигане на целите на АРИР,
са над 70.

