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ДО: Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Предложения към Плана за възстановяване и устойчивост на Република България
представен на 30 октомври 2020 г.

Уважаеми г-н Дончев,
От платформата „Brown to Green“ бихме искали да изразим своите препоръки и
предложения, с настояване да бъдат отразени към финалната рамка на Плана за
Възстановяване, така че той да се превърне в истински План за развитие на България.
Препоръките, които трябва да бъдат разработените по-добре и по-силно застъпени в
окончателната версия на предложения План, са следните:
✓ Плановете за възстановяване и устойчивост трябва да отразяват съответните специфични
за всяка държава предизвикателства и да бъдат приведени в съответствие с приоритетите
на ЕС и с насоките на проекта за регламент на Механизма за възстановяване и
устойчивост, част от елемента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от Плана за
възстановяване на Европа. Това включва специфичните за всяка държава препоръки,
отправени към държавите членки през последните години и по-специално в годишните
доклади за напредъка за постигане целите на Европейския семестър през 2019 г. и 2020 г.
✓ Държавите членки трябва задължително да отразят тези препоръки и да постигнат целите
на търсените реформи, насочвайки инвестициите от частния капитал, безвъзмездните
средства за регионите, както и възможностите за заеми и публично-частни инициативи,
фокусирани към справяне с предизвикателствата, постигането на европейските и
приоритети, които също да са ясно обвързани свързани с провеждането на реални
реформи в държавите членки. Предлагаме, планът да се преработи и допълни с отделно
пояснение, как всяка интервенция ще се помогне за извършването на съответната
реформа.
✓ Един от основните приоритети на процеса е мерките и проектите, които ще бъдат
подкрепени в държавите да оказват дълготрайно въздействие и да засилят потенциала за
устойчив икономически растеж, създаването на зелени работни места, да подсилят
системите на здравеопазване и икономическата и социалната устойчивост и
регионалното сближаване. В същото време реформите и инвестициите ще трябва да

✓
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спазват принципа „ненанасяне на вреда“, като се позовават, доколкото е възможно, на
Регламента на ЕС относно устойчиво финансиране — система на ЕС за класификация на
екологосъобразните инвестиции (Taxonomy regulation). Изискванията на Европейската
Комисия към държавите членки са всички национални планове за възстановяване и
устойчивост да се съсредоточат силно върху реформите и инвестициите в подкрепа на
екологичния преход. За да се изпълни ангажиментът на Европейския съвет за постигане
на целта за 30 % интегриране на климата както в многогодишната финансова рамка, така
и в „Следващо поколение ЕС“, всеки план за възстановяване и устойчивост ще трябва да
включва минимум 37 % разходи, свързани с климата. Силно сме разтревожени, как в
стълб „Зелена България“ 97% от средствата се отделят за строителство (4,359 млрд. лв.
от общо 4,499 ( или 97 %), което не отговаря на европейските принципи.
✓ В проекта на План за възстановяване и устойчивост предложен от Министерски съвет се
представя едно ясно намерение, че чрез изпълнението на поставените цели в него
България ще се спомогне за процеса по възстановяване и устойчивост от последствията
породени от Ковид 19, но реално това не се вижда достатъчно ясно, като обосновка и
свързаност с другите стратегии, планове, цели, бюджети. В тази връзка, нашето
предложение е всяко направление и конкретно предложение да бъде обвързано с
дейностите, плановете и бюджетите по направление оперативните програми и
централния бюджет. Само така всеки един граждани на България може да придобие
пълната представа за необходимите реформи.
✓ Целите в Плана са свързани с действия, с които ще трябва да се поставят основите за
зелена и цифрова трансформация на икономиката на страната в синхрон с Парижкото
споразумение и поставените насоки на “Европейската зелена сделка“, но в плана думата
адаптация на секторите на българската икономика и преодоляването на тези
предизвикателства и превръщането им във възможност за бизнеса и хората, напълно
отсъстват.
✓ Развитието на високотехнологична индустриална база, както и стимулиране на научната
дейност са приоритетни и от ключово значение за възстановяване на икономиката на
страната и трябва да бъдат приравнени като цел във всички направления на икономиката.
Реално такива действия и подкрепа на структурни реформи в сектор енергетика, напълно
липсват в Плана за възстановяване.
✓ Изразяваме надежда, че бъдещата Държавна агенция за научни изследвания ще има добри
координационни функции между министерствата, висшите училища, БАН и бизнеса.
Разбирането, че развитието на научния потенциал е от изключителна важност за страната
е едно от върховите постижения на този план. Силно се надяваме, тези процеси да
разглеждат икономиката и държавата в цялост, включително в посока на цялостна
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трансформация на обществото, така че то да подкрепи тази трансформация, и да се
отговори на принципа на „Зелената сделка“ – „никой да не бъде изоставен“.
✓ Принципа на децентрализация, които следва и е приоритетен за Европейската общност е
застъпен и в Плана, тъй като има отношение към вземане на решения и развитие на
проекти на регионален принцип, но все още липсата на истинска децентрализация остава
сериозно предизвикателство за България, спрямо други държави сходни до нашата.
✓ Държавите членки следва да ускорят намаляването на емисиите чрез бързо внедряване
на възобновяеми енергийни източници и водород и засилени действия за енергийна
ефективност на сградите. Като част от плановете си за възстановяване и устойчивост
държавите членки следва да се съсредоточат върху най-усъвършенстваните и иновативни
проекти за ускоряване на внедряването на енергията от възобновяеми източници. Тази
посока на практика не е застъпена в Плана и реално това не отговаря на посоката, към
която ЕС се стреми.
✓ Притеснително е, че спрямо препоръките от Комисията, в проекта на План за
възстановяване и устойчивост липсват както възобновяемите източници, така и
инвестиции свързани с водород. Призоваваме тази липса да бъде преразгледана.
Алиансът за чист водород към Европейската Комисия, изказа мнение за приоритетното
поощряване, финансиране и въвеждането на технологии свързани с производство,
съхранение и транспортиране на водород.
✓ Държави като Испания, Франция, Германия, Португалия, Нидерландия, както и Полша
са заложили като един от приоритети си в Плановете за възстановяване и устойчивост
инфраструктура, производство, съхранение и консумация на водород. Защо и България
да не стане част от този модел, което може да намали значително милиардите лева, които
страната ни дава за внос на енергийни ресурси, основно от Изток. Стратегиите на тези
държави са насочени към концентрация на финансов ресурс в енергиен ресурс, който ще
се използва в бъдеще както за производство на енергия, така и за ресурс за широк
диапазон от индустрии като химическа, авиация, производство на торове, стомана,
транспорт и други.
✓ Възобновяемите източници трябва задължително да бъдат част от Плана за
възстановяване и устойчивост, тъй като от една страна препоръките на Европейската
Комисия са в посока на това България да вземе решение за преустановяване използване
на въглища за производство на енергия, т.е. част от тези мощности могат да бъдат
заменени с възобновяема енергия, от друга страна имаме поставена цел2030 г. да има
ръст в страната на инсталации от този тип и от трета, възобновяемата енергия е нужна за
да се произвежда чист, зелен водород.
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✓ Съхранението на енергия, както за промишлени и индустриални нужди, така и за битови
е от приоритетно значение и би трябвало също да бъде приоритетно. Много важна част
от енергийната ефективност е съхранението на енергия, както и това може да доведе до
реално посока за намаляване разходите за енергия на гражданите.
✓ Създаването на Фонд за декарбонизация е много добра идея, но с неясна цел. Този Фонд,
със сигурност трябва да бъде обвързан пряко с Механизма за справедлив преход, както и
тези действия на регионално ниво, да съвпадат с европейските цели, механизми и
принципи.
✓ Приоритетно следва да се подходи към съобразените с бъдещето чисти технологии и
тяхната реализация да се ускори, чрез разработването и използването на възобновяеми
енергийни източници, както и тяхното интегриране чрез модернизирани мрежи и
повишена взаимосвързаност. Водещата инициатива ще положи основите на водещите
пазари на водород в Европа и свързаната с тях инфраструктура. Целта ѝ е да спомогне за
изграждането и внедряването в сектора на почти 40 % от 500-те GW от необходимите до
2030 г. мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници на ниво
ЕС.
✓ Необходимо е Плана да насърчаване съобразените с бъдещето чисти технологии, за да се
ускори използването на устойчив, достъпен и интелигентен транспорт, на станции за
зареждане и презареждане и разширяването на обществения транспорт, което ще помогне
на европейските градове да станат по-чисти, ще ускорят индустриалния преход и ще
допринесат за постигането на целите от Париж в областта на климата. До 2025 г.
водещата инициатива ще има за цел изграждането на един от трите милиона зарядни
точки, необходими през 2030 г., и на половината от необходимите 1000 водородни
станции. В България, тези възможности не се разглеждат като възможност за
икономическо съживяване, и реално отсъстват от почти всички стратегически документи.
✓ Гражданите и предприятията в Европа следва да разполагат с достъп до бързи
широколентови услуги. Понастоящем едва 44 % от домакинствата имат достъп до мрежи
с много голям капацитет, способни да осигурят поне гигабитова свързаност, като
покритието в селските райони е значително по-слабо. Бързото въвеждане на скоростни
широколентови услуги за всички региони и домакинства, включително влакнесто
оптични и 5G мрежи, както и разработването на комуникация с квантова криптография,
ще бъдат от съществено значение, за да се гарантира възможно най-широко териториално
покритие в области, които пазарът не обслужва, като в същото време се запазва
отворената стратегическа автономност на ЕС. Въпреки че се очаква градските зони и
основните сухопътни транспортни маршрути да бъдат покрити по-бързо чрез частно
финансиране, Механизмът за възстановяване и устойчивост следва да гарантира, че до
2025 г. ще е налице възможно най-широко непрекъснато 5G покритие за всички области,
което ще промени западащите региони във всички направления.
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✓ Цифровият преход в ЕС зависи от увеличаването на капацитета на европейските
промишлени данни в облак и от способността да бъдат разработени най-мощните,
авангардни и устойчиви процесори. До 2025 г. водещата инициатива ще се стреми да
удвои производството на полупроводници в Европа, за да бъдат произведени
десетократно по-енергийно ефективни процесори. Това позволява например бързото
навлизане на свързани автомобили и удвояването на дела на дружествата от ЕС,
използващи усъвършенствани услуги в облак и големи информационни масиви (спрямо
16 % понастоящем).
✓ Безпрецедентните инвестиции в преквалификация и повишаване на квалификацията са
от основно значение за подпомагането на екологичния и цифровия преход, засилването
на потенциала за иновации и растеж, укрепването на икономическата и социалната
устойчивост и осигуряването на качествена заетост и социално приобщаване.
Инвестициите и реформите следва да се съсредоточат върху цифровите умения и
образованието и професионалното обучение за всички възрасти. През 2019 г. все още
42 % от европейците не притежават поне основни цифрови умения. До 2025 г. делът на
европейците на възраст от 16 до 74 г. с основни цифровите умения следва да нарасне, за
да достигне 70 %. В тази връзка, тези процеси трябва да бъдат силно застъпени към
секторите и регионите, които ще бъдат трансформирани, като хората трябва да имат
разбирането, че преквалификацията не е необходимост, а е възможност за по-добра
икономическа реализация и за справяне с наследени проблеми. Тези измерения отсъстват
в предложения План.
✓ Образователните системи трябва да бъдат адаптирани още повече към
предизвикателствата на 21 век. Държавите членки следва да гарантират, че цифровата
компетентност на учениците значително се подобрява, за да намалее до под 15 % делът
на учениците на възраст 13—14 години, чиито резултати по компютърна и
информационна грамотност са недостатъчни. Държавите членки следва да обърнат
специално внимание на групите в неравностойно положение, на жените и по-специално
на младите хора, които навлизат на пазара на труда, като създадат възможности за
качествена заетост и подкрепят адекватното предлагане на стажове и укрепването на
професионалното образование и обучение (ПОО). До 2025 г. поне четири от всеки пет
дипломирани студенти в областта на ПОО следва да бъдат си намерят работа, а три от
всеки пет следва да се ползват от професионално обучение на работното място.
Образованието е ключов сектор за устойчивост на трансформацията и модернизацията на
Българската икономика и реално може да бъде секторът, в който трансформацията и
реформите се случва за много кратко време и носят устойчиви резултати. Този подход не
се разглежда от Плана, а това е безпрецедентна възможност за резултатно ориентирани
реформи в този сектор.
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В заключение, липсата, на която й да е част от горецитираните приоритети и предложения
в Плана за възстановяване и развитие на България и тяхната свързаност, превръща Плана в
документ, който не отговаря на европейските цели и приоритети, но по-важното, не води
България до реализирането на дългоочаквани реформи. За съжаление, при цялостен преглед
става ясно, че основните средства отиват за строителство - 55 %. Следвани от доставките
(25%), доставка на техника (15%) и услуги (5%). Вероятно най-лошата новина към
предложената версия, е че за бизнеса в този вариант на Плана се разпределят само 5% от
предвидените средства, за НПО, буквално няма никакви заделени средства, докато за
държавните дружества са насочени 35% от заложените суми, допълнително има 20% за
централната власт и 15% за местната власт и 15% за смесени получатели.
Горните данни и стойности със сигурност са доказателство, че държавата не предвижда с
безвъзмездните и публичните средства да привлича частни инвестиции, които пък са
единствената реална възможност за икономическо разгръщане на потенциала на България,
справяне с проблеми като бедността и демографската криза, както реална устойчива
трансформация, както на икономиката, така и на цялото общество.
Надяваме се нашите коментари да бъдат отразени.

С уважение,
Кристина Лазарова
Представляващ
Платформа „Brown to Green“

