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ОТНОСНО: Становище по проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република
България

Уважаеми г-н Дончев,
Представямe на Вашето внимание становището на Центъра за изследване на
демокрацията по обявения на 30 октомври 2020 г. проект на национален План за
възстановяване и устойчивост на Република България, засягащо основно стълба Зелена
България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:
(О. Шентов)

За зеленото възстановяване на българската икономика
Становище по
Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България
Предварителният прочит на представения Проект на план в частта му „Зелена България“
от страна на експерти на Центъра за изследване на демокрацията показва, че са
необходими допълнителни усилия и съществуват неизползвани възможности за
успешното икономическо възстановяване на България в съответствие с целите и
амбициите на Европейския зелен пакт. Енергийните и климатични цели на плана са
включени в стълба „Зелена България“ с бюджет от 4 499 млн. лв., който предвижда мерки
в 3 основни области: кръгова и нисковъглеродна икономика, биоразнообразие и
устойчиво селско стопанство.
Съобразно основополагащия приоритет в политиките на ЕС за поставяне на гражданите
в центъра на енергийния преход, е препоръчително структурата на Националния план да
промени фокуса си от върху предимно големи инфраструктурни проекти към
съсредоточаване на финансовите ресурси за децентрализация (на базата на въвеждане на
повече малки ВЕИ мощности, включително на ниво домакинство или малки общности),
преодоляване на енергийната бедност и диверсификация. Чрез конкретни индикатори
могат да се определят отделните ключови области на политиката, които ще допринесат
за постигането на климатичен неутралитет и на климатичните и енергийните цели до
2030 г. и да бъдат въведени мерки в съответствие с дългосрочната стратегия за
декарбонизация на България.
В рамките на ключова област „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ се поставя
акцент върху три основни програми:




програма за енергийна ефективност;
създаване на национален фонд за декарбонизация; и
дигитална трансформация и модернизация на електроенергийния системен
оператор.

В тази връзка би следвало в Плана да се предвиди интегриран подход за намаляване на
емисиите в различните сектори на икономиката, който изисква синхронизиране и
координиране на енергийните, индустриалните, транспортните и земеделските
политики, цели и стратегии с дългосрочните цели за декарбонизация до 2050 г. Важен
иновативен елемент, който може да бъде добавен в Плана е използването на офшорния
вятърен потенциал в Черно море, например чрез поставянето на началото на изцяло нова

национална програма в съответствие със Стратегията на ЕС за развитие на офшорната
възобновяема енергия.1
Енергийна ефективност
Програмата за енергийна ефективност предвижда изпълнението на четири компонента с
общ ресурс 3 млрд. лв., от които 1 728 млн. лв. ще се разпределят за първия компонент:
повишаване на енергийната ефективност в жилищния сграден фонд на страната в
съответствие с целите на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане
обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради (с
хоризонт до 2050 г.). Мерките за енергийна ефективност, споменати в Плана, имат
дългосрочен характер и би било добре да се включат конкретни стъпки и разяснение как
ще подпомогнати енергийно-бедните домакинства като специална целева група от
уязвими потребители, какви конкретни стимули за енергоспестяване, промяна на
потребителското поведение и намаляване на енергийните сметки ще бъдат създадени, за
да се превърнат те в преки участници в енергийния преход. В процеса на транспониране
на новата Европейска директива за възобновяеми енергийни източници, българското
правителство трябва да приеме регулаторна рамка, която да гарантира, че всички
потребители, включително домакинствата с ниски доходи, могат да участват в т.нар.
„възобновяеми енергийни общности“, които трябва да бъдат дефинирани в
националното законодателство.
Необходимо е в Плана да бъде посочен конкретен финансов ресурс и мерки за справяне
с енергийната бедност. Създаването на енергийни общности сред социално уязвимите
потребители може да увеличи енергийните спестявания и да насърчи замяната на
замърсяващи горива и технологии с по-екологично съобразни. Стимулирането на ВЕИ
инвестиции сред домакинствата трябва да се съчетае с инициативата за саниране на
жилищните сгради с оглед постигането на близко до нулево потребление на енергия до
2030 г. При обновяването както на съществуващия жилищен фонд, така и при
въвеждането в експлоатация на сгради след 2021 г. трябва да се прилагат сходни
амбициозни изисквания за близко до нулевото потребление. В тази насока е необходима
оценка на възможностите за постигане на синергия между мерките за подобряване на
енергийната ефективност и насърчаването на децентрализираното производство на
електроенергия от ВЕИ в жилищните райони. Трябва да се направи детайлна оценка и на
ползите и разходите от въвеждането на системи за самостоятелно задоволяване на
енергийното потребление на жилищните сгради. За целта е необходим и подробен анализ
на управленските и административни пречки пред децентрализацията на
електроенергийното производство и изпълнението на комунални проекти за саниране,
които забавиха процеса на изпълнение на първата фаза на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
В рамките на втория компонент на Програмата за енергийна ефективност се предвижда
финансиране на мерки за енергийно обновяване на държавни и общински сгради с
индикативен бюджет в размер на 417,5 млн. лв. При дефинирането на компонента биха
могли да се използват по-ясни критерии и индикатори за определяне типа обществени
сгради, които ще бъдат финансирани. Препоръчително е да бъде даден приоритет на
COM(2020) 741 final “An EU Strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a
climate neutral future”, Brussels, 19.11.2020.
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социални жилища или обществени сгради с важна културна и обществена дейност,
които имат ограничен достъп до други източници на финансиране. Тези мерки трябва да
бъдат синхронизирани с промени в Закона за обществените поръчки с оглед
въвеждането на понятието „зелени услуги“ (green public procurement), които да се ползват
с преференциален статут и достъп до финансиране, както и да се интегрират стриктни
екологични критерии при възлагането на такива поръчки.
В рамките на третия компонент се предвижда финансиране на мерки за енергийно
обновяване на промишлени сгради с индикативен ресурс от 282,2 млн. лв. Като една
от най-енергийно интензивните икономики в ЕС, България има нужда от подобна мярка.
Тя трябва да се съчетае с трансформация на самия индустриален процес с цел
насърчаването на кръговата икономика в замяна на по-ниски експлоатационни разходи.
Постигането на тази цел е възможно само с приемане на цялостно нова промишлена
стратегия, която да включва комбинация от стимули и регулаторни изисквания за
задължително оптимизиране на използването на ресурси в индустриалните процеси.
Специално внимание трябва да се обърне на ресурсоемки сектори като текстилната
промишленост, строителството, производството на електроника и пластмаси.
Насърчаването на индустриалната модернизация може да стане посредством улесняване
на сключването на ЕСКО договори, които да бъдат гарантирани чрез специални
национални финансови инструменти.
В рамките на четвъртия компонент се предвижда финансиране на мерки за енергийна
ефективност на системи за външно изкуствено осветление с индикативен ресурс от
452,3 млн. лв. Това е стъпка в правилната посока, но би могла да се развие като се добавят
конкретни географски, градоустройствени и финансови индикатори за определяне на
енергийните параметри при приоритизирането на типовете общини и квартали. Важно е
този процес да бъде обвързан и с финансирането на местни системи за ВЕИ производство
на електроенергия под формата на общински централи, чието финансиране може да бъде
частично осигурено чрез спестяванията от по-ниските разходи за комунална
електроенергия. По този начин могат да бъдат подкрепени включително и проекти за
изграждането на средни по големина мощности за централизирано топлоснабдяване от
ВЕИ в селските райони и в малките градове2. Това би решило проблема с неефективното
използване на дървата за огрев от отделните домакинства и значително би ограничило
замърсяването на въздуха. Може да се предвидят средства и за иновативни системи за
комбинирано отопление и производство на електроенергия от геотермални източници в
районите с голям геотермален потенциал, включително някои от най-големите
планински курорти на страната.
Създаване на национален фонд за декарбонизация
Националният фонд за декарбонизация има за цел подпомагането на инвестициите в
нисковъглеродно икономическо развитие чрез устойчиво и целенасочено финансиране
на широка група бенефициенти – крайни потребители на енергия – с оглед максимална
декарбонизация на българската икономика. За да се превърне фондът в успешна
стратегия за финансиране на нисковъглеродни проекти, трябва да се дефинират детайлно
критериите за подбор на крайните групи бенефициенти и да се включат повече сектори
Център за изследване на демокрацията. Загубени в прехода: България и Европейският зелен
пакт. Policy Brief No.92., март 2020.
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на икономиката като транспорта, индустрията и земеделието. Основна цел на фонда
трябва да е насърчаването на разпределянето на финансовите ресурси за създаване на
работни места в сектори със зелена насоченост. Освен това фондът трябва да създаде
инструменти за привличането на частни и институционални инвеститори (например
пенсионни фондове, държавни фондове, инвестиционни банкери) в зеления бизнес, поспециално чрез понижаването на кредитния риск в тези отрасли, който все още един от
най-високите в Европа. Отделните мерки във фонда трябва да са съчетани със стратегия
за стимулиране на малките и средните предприятия (МСП) като двигател на
екологичния и дигиталния преход и да са синхронизирани с мерките в стълб 1
„Иновативна България“. За да изгради капацитета на МСП за постигането на дигитален
и енергиен преход, правителството трябва да надгради своята национална мрежа на
предприятията със специални съветници за устойчиво развитие и зелена
икономика. Създаването на единна точка за техническата помощ на кандидатите чрез
обслужване на едно гише трябва да е съчетано с изграждането на капацитет за
предоставяне на достъпна информация и оценки на възвръщаемостта от зелените
инвестиции чрез инструменти за финансово посредничество, така че те да намерят
разнообразни начини за достигане до основните потребители и малките, големите и
средните производители.
Гражданите и МСП трябва да са в центъра на финансовото подпомагане чрез фонда за
декарбонизация. Посредством микрогрантове могат да бъдат финансирани проекти за
създаването на енергийни общности или за инсталирани на системи за споделено
ползване и търговия на електроенергия между домакинствата на базата на двустранни
договори. Този инструмент може да включва и мерки за преодоляване на енергийната
бедност при уязвимите групи посредством специална държавна подкрепа за
обединяване на домакинствата във ВЕИ общности или за финансиране на инвестициите,
насочени към смяна на горивната база чрез газификация и електрификация. За тази цел
е важно в бъдещите търгове да бъдат включени и критерии за осигуряване на минимален
праг на гражданско или местно участие при развитие на ВЕИ проекти.
Важно за успеха на плана е предвидените мерки да бъдат обвързани с други
стратегически насоки, като нуждата от икономическо преструктуриране на въглищните
региони, например. Затварянето на лигнитните електрогенериращи мощности, които не
отговарят на изискванията на ЕС за минимални количества емисии на въглероден
двуокис, включително ТЕЦ Марица Изток 2, ТЕЦ Бобов Дол, ТЕЦ Брикел, ТЕЦ Перник
и ТЕЦ Марица 3, е от най-голямо значение за постигане на целите за намаляване на
въглеродните емисии до 2030 г3. Планът трябва да дефинира конкретни финансови
инструменти, които да подпомогнат индустриалното преструктуриране на
въгледобивните региони и създаването на нови индустрии и пазари. Така тези ресурси
ще допълнят средствата от Фонда за справедлив преход на ЕС, които могат да бъдат
насочени основно към компенсиране и преквалифициране на съкратените работници и
закритите свързани бизнеси.
Новият фонд може също да осигури подкрепа за въвеждането на търгове за нови ВЕИ
централи, чрез което да отключи големи частни инвестиции в сектора. При сегашните
цени за производство на електроенергия от ВЕИ, постигнатата цена от търговете ще е
Център за изследване на демокрацията. Забавена декарбонизация: Оценка на българския
национален план за енергетиката и климата, София, 2019.
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близка до пазарната, особено ако договорите за премии бъдат сключени в периода до
2030 г. Изследванията на Центъра за изследване на демокрацията върху развитието на
пазара на електроенергия през следващото десетилетие показват, че цената на
електроенергията на едро ще достигне близо 75 евро/МВтч. до 2030 г. посредством
ефекта на цените на въглеродните емисии4. Подобни ценови равнища биха оправдали
пазарни инвестиции в големи соларни и ветрени паркове, както и централи, използващи
биомаса.
Дигиталната трансформация и модернизация на електроенергийния системен
оператор
Мерките за дигитализация и модернизация на Електроенергийния системен оператор са
по-конкретно описани, но като цяло е необходим значително по-голям финансов ресурс
за модернизацията на електроенергийна мрежа, която е гръбнакът на енергийния преход
в България. Пренасочването на близо половин милиард лева към ЕСО е оправдано с
нуждата от модернизиране на мрежата предвид очакваното присъединяване на близо 4
ГВт нови ВЕИ мощности до 2026 г. Важно е Планът да посочи детайлно как е оформена
стойността на проекта и няма ли Европейската комисия да припознае тази сума като
свръх компенсация по правилата за държавна помощ, ако средствата са безвъзмездни.
От ключово значение е инфраструктурното модернизиране на мрежата да бъде съчетано
с въвеждането на по-прозрачни механизми за разпределяне на трансгранични преносни
капацитети и провеждане на търгове за допълнителна разполагаемост, което да
подпомогне както по-добрата регионална интеграция на електроенергийните пазари,
така и неутрализирането на големите колебания на българския пазар.
Следните допълнителни препоръки могат да се разглеждат като начин за подобряване
на окончателния вариант на стратегическия документ и за набиране на така важната
политическа воля за дългосрочна декарбонизация на българската икономика:








Въвеждане на интегриран подход за намаляване на емисиите във всички сектори
и развиване на нисковъглеродна икономика, с фокус върху стратегическите
вериги за доставки и широкото развитие на иновативни зелени технологии.
Извършване на предварителни оценки на въздействието на целите и на
предвижданията за енергийната система на базата на Националния план, за да се
гарантира съответствието им с цялостната политическа рамка на енергийния
преход на ЕС, и още по-важно — от планиране на по-подробни инвестиционни
мерки.
Намаляване на данъчното облагане на доходите на физическите лица и малките
компании, които развиват нисковъглеродни икономически дейности и зелени
иновации; разработване на микрофинансови механизми; възнаграждение на
екосистемни услуги за прилагане на програми и структури, предназначени да
подпомагат стартирането на зелената икономика.
Завършване на процеса за либерализация на електроенергийния пазар с пълното
премахване на регулираните цени за домакинствата и квотния принцип за
определяне на цени за изкупуване на електроенергия за регулирания сегмент на
пазара. За омекотяването на негативния ефект върху доходите на домакинствата
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може да се разшири и прецизира обхвата на социалните плащания за енергийна
бедност. Трябва да се въведат по-ефективни стимули за домакинствата, които
искат да преминат на по-ефективен способ за отопление с цел намаляване на дела
на дървата за огрев и въглищата в енергийното потребление.
Разработване на конкретни национални еталони и показатели за ефективност на
децентрализираното електропроизводство, отоплението, съхранението и
устойчивия транспорт.
Включване на алтернативни топлоизточници от ВЕИ, в това число на соларните
колектори, геотермалната енергия и термопомпите, като се разработят специални
програми за подпомагане от държавата на изграждането на малки ВЕИ
електроцентрали с оглед намаляването на зависимостта на домакинствата от
енергийните субсидии.
Преодоляване на структурните дефицити в Националния план по отношение на
трудовия пазар, включително несъответствието между предлаганите и търсените
умения, за преквалификация на българските работници за нуждите на зелената
икономика. Образованието на енергийни специалисти трябва да е сред найважните приоритети на българската стратегия за заетост.
Предвиждане на по-големи разходи за изследвания и разработки в областта на
зелените технологии, включително в създаването на технологична пътна карта и
целева стратегия за пазарна реализация на новите технологии.
Развиване на капацитет за зелена икономика в рамките на предприятията,
включително чрез корпоративна социална и екологична отговорност; прилагане
на специфични бизнес харти и професионално обучение в съответните
професионални клонове.
Широко разпространение на ноу-хау на национално ниво по отношение на
технологиите и иновациите, подкрепящи целите на зелената икономика сред
участниците (частния сектор, МСП, стартиращи предприятия, селските общности
и Българската търговско-промишлена палата), за да повиши осведомеността и да
стимулира инвестициите в зелени икономически възможности.

Гр. София
20 ноември 2020 г.
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