ЦЕНТРАЛНО И ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР
СENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ENVIRONMENTAL CENTRE
Коментари на ЦИЕЕЦентър относно:
Проекта за „План за възстановяване и развитие на Република България”
1. Общи коментари и забележки по плана:
1.1. В наименованието на „Плана …..” би трябвало да бъде посочен
срокът/времевия период за неговото реализиране. В различните части на
„Плана …..” се посочва, че негови мероприятия ще бъдат реализирани през
2021 – 2023г.; 2021 – 2024 г.; 2021 – 2026 г.. Докато в края на „Плана ….” са
посочени Списък с показатели за достигане от България в 2030 г. Не би ли
било правилно да бъде – „План за възстановяване и развитие на Република
България 2021 – 2030”.
1.2. В предложения текст на „Плана …..” не се съдържат показатели
за изпълнението на плана – какви ще бъдат конкретните резултати (като
изключим „усвояването на средствата”). Например: „Колко хора ще живеят в
обновените - реновирани/санирани жилища благодарение на плана?”; „Каква
част, относителен дял ще бъдат реновираните жилища спрямо общия брой и
спрямо тези от миналия период(2014 – 2020 г.)?”; „С колко ще намалеят
емисиите на парниковите газове?”; „Какви резултати ще донесе предложената
реконструкция на напоителни и отводнителни системи?” и т.н.
Приложението „Списък на показателите за България 2030“, освен
вече отбелязаното несъвпадение със сроковете за изпълнение на
дейностите на Плана, според нас, има и някои други недостатъци:
- някои показатели не са пряко свързани с резултатите от изпълнението
на плана или ще претърпят незначителни промени в резултат на
неговото изпълнение. Например „Коефициент за естествен прираст“,
„Население в риск от бедност или социално изключени“, „Отношение
между доходите на най-бедните и най-богатите от 20% от
домакинствата," „Дял на населението, посещаващо поне веднъж

годишно културни събития”…;
- достигането на по-голямата част от посочените в Списъка показатели е
възможно само при съвместно финансиране от Европейските фондове
за Програмния период 2021 – 2027 и от бюджета на България. Но
никъде не е посочен какъв и колко е относителния дял на българския
бюжет в това съфинансиране;
- някои от предложените за достигане целеви показатели/резултати са
доста по-ниски от достигнатите средни за Европейския съюз към
момента. Например, „Изменение в нивата на парникови газове извън
обхвата на ЕСТЕ спрямо 2005 г.” – сегашната изходна стойност е 3,1%,
а целевата – 0,0%, при средно ниво в ЕС сега – минус 10,2%.
- Някои целеви показатели не съответстват на взети в ЕС решения.
Например, за целеви показател на „Дял на заети с биологично
производство площи” е възприето „Достигане средното ниво в ЕС”,
макар че в документите на ЕС ясно е указано, че към 2030 г. този
показател трябва да бъде не по малко от 25,0%.; За показателя
„Възобновяема енергия в брутното крайно енергийно потребление” е
посочена целева стойност 27% за 2030 г., докато от 2018 г. ЕС има
решение тази стойност да е 32%.
1.3. В „Плана за ….” Като правило е включен и стандартния раздел
„Допълняемост и демаркация с инструментите на Кохезионната политика”.
Не е посочено обаче, съотношението на финансовите ресурси на плана с
финансирането на аналогичните направления и дейности в Кохезионната
политика и другите програми/фондове от Плановия период 2021-2027 г. в
областта на околната среда, ригионалното развитие, подкрепа на селското
стопанство…, както и спрямо държавния бюджет и очакваните частни
инвестиции. Липсата на тази информация създава изкривено разбиране за
ефективността на използването на средствата заложени в „Плана за …….”.
2. По Стълб 2: Зелена България - общ рамер на планираните
разходи 4 499.0 млн.лв»
2.1. Раздел «Кръгова и низковъглеродна икономика».

2.1.1. Основни предизвикателства. Записано е „През последните десет
години се регистрира удвояване на дела на енергията от възобновяеми
източници в брутното крайно потребление на енергия, достигащ 20.5% през
2018 г. По този показател страната продължава да се представя по-добре
от ЕС (средно за ЕС постигната стойност през 2018 г. възлиза на 18.0%),
като нивото на показателя остава значително над националната цел по
стратегия „Европа 2020“ (16% през 2020 г.)» (стр.21-22).
Коментар: Тази констатация създава грешно впечатление, че в България
активно се развива изграждането и използването на възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) и това направление не изисква особено внимание и
поддръжка. Значимият ръст на електроенергията от ВЕИ е в периода 2010 –
2015 г., след който той силно се забавя. Превишаването на целевия показатал
на стратегията „Европа 2020” е неоспорим факт. Но наблюдаваната
стагнация в темпа на растеж на енергията от ВЕИ за периода 2016 – 2019 г., и
липсата на целево финансиране на този сектор в „Плана за ….”, предизвиква
определени съмнения за реалното достигане в 2030 г. на заложените 27% за
показател „Възобновяема енергия в брутното крайно енергийно
потребление”. Предизвиква недоумение и факта, че целевата стойност от
27% е по ниска от приетото от ЕС през 2018 година решение за достигане на
32% през 2030 г. от страните членки. Особено от информацията, че по
последни данни повечето страни в ЕС планират към 2030 година да
достигнат 40% дял на енергията от ВЕИ.
В сектора като основна реформа се предлага: „Либерализацията на
пазара за електрическа енергия ще бъде основополагаща за ефективното
изпълнение на инвестициите и постигането на целите на този компонент”.
Коментарът ни е свързан с опасенията, че либерализацията на
електроенергиен пазар, в който делът на технически остарели ТЕЦ-ове на
каменни въглища е много висок, ще доведе до повишаване на цените и на
социални протести, особено като се вземе предвид „енергийната бедност” на
не малка част от населението на България. В тази връзка, според нас, е
необходимо да се анализират и оценят още веднъж не само предполагаемите
екологични и икономически, но и социалните последици от това решение.

2.1.2. По Програмата за енергийна ефективност. Предвидени са
средства за изпълнението на четири компонента за повишаване на
енергийната ефективност. Основно на сгради, а именно: I. Компонент –
1 728 млн. лева: многофамилни жилищни сгради, а
така също и
еднофамилни жилищни сгради.
II. Компонент – 417,5 млн. лева за
държавни и общински сгради, в т.ч. административна (70%), културна (15%)
и спортна (15%) инфраструктура. III. Компонент - 282,2 млн. лева за
промишлени здания. IV. Компонент – 452,3 млн. лева за системи за външно
изкуствено осветление. Общият планиран ресурс е 3 000 млн. лв. с период на
изпълнение 2021-2026 г.
Коментари:
По първия компонент. Важна предпоставка за неговото изпълнение е
наличието на положителен опит от извършването на този вид работа през
програмния период 2014-2020. Заедно с това, обаче, предвид високия
корупционен риск, големия размер на планираните средства, трябва да се
посочи/предвиди необходимостта да се осигури от пълна и навременна
информационна прозрачност на проектите. Много полезно би било бързото
отчитане на програмния период 2014-2020 и публикуването на докладите за
резултатите. Това ще позволи по-добрата оценка на тяхната ефективност, ще
допринесе за разпространението на този опит и ще увеличи социалната
подкрепа.
По втория компонент, считаме за полезно да се посочи
необходимостта от неговата тясна координация с Раздел „Модернизиране на
образователните институции за попривлекателна и качествена среда за учене
и иновации” (Стълб 1: иновативна България) от „Плана за….”, по който са
определени милиони левевове за учебна инфраструктура.
По третия компонент за енергийно обновяване на промишлени
сгради, би трябвало да се анализира и докаже необходимостта от използване
на средства от Евросъюза за това. Ако енергийното обновяване на
промишлени сгради ще носи печалба, то разходите за повишаване на тяхната
енергийна ефективност би трябвало да са за сметка на компаниите/фирмите,
ползващи тези сгради. Ако пък, не носи печалба, то разходите за енергийно

обновяванеце ще представляват държавно субсидиране на икономически
нефективни компании/фирми.

2.1.3. Общ коментар по
икономика”.

Раздел „Кръгова и низковъглеродна

В раздела освен недостатъчното мерки за подкрепа на развитието на
ВЕИ, не намираме присъствието на основни елементи на „Зелената сделка”, а
именно – Фонда за справедлив преход и Водородната стратегия на ЕС. Ако
разработващият екип на „Плана за ….” е решил, че те не трябва да бъдат
вклчени в него, то нормално би било това да се обоснове и докаже, че не е
необходимо.
Пак в тази връзка, считаме за уместно да се обсъди включването в
„Плана за ….” на задължението да се разработят отделно и целево директно
да се финансират персонализирани планове по „Фонда на ЕС за справедлив
преход” за общините от въгледобивните райони и ТЕЦ-ове на каменни
въглища – Перник, Бобов дол, общините около рудниците и ТЕЦ-овете
„Марица”, мини Станянци, ..... .
2.2. Раздел «Устойчиво селско стопанство» - „Подобряване на
състоянието и модернизация на хидромелиоративната инфраструктура”.
Коментар: Адаптацията на селското стопанство в България към
климатичните промени става все по-актуална и необходима. Поставено е
ударение върху хидромелиорацията, макар, че според нас, има много помалко струващи, но по-ефективни мерки, отколкото доста високо разходната
хидромелиорация. Възстановяването, подобряването и модернизацията на
хидромелиоративните системи трябва да се прилага само при наличието на
възвръщаемост, чрез устойчива и икономически ефективна реализация
(продажба) на селскостопанска продукция съгласно Стратегията на ЕС
„От фермата до трапезата“ на Зелената сделка. При липсата на гарантирана
реализация на продукцията и възвръщаемост на средствата
по
хидромелиоративните проекти от този тип, те обикновено се превръщат в

примери за безсмислено разходване на значителни средства и на основа за
корупционни скандали.
Средствата от този раздел би трябвало да са насочени преди всичко
към създаване на адаптивни спрямо измененията на климата, икономически
ефективни селскостопански системи по Стратегията на ЕС - „От фермата до
трапезата“ на Зелената сделка, а не просто за „подобряване на състоянието и
модернизация на хидромелиоративната инфраструктура”.
3. Стълб 3: Свързана България - раздел „Местно развитие”.
3.1. Реформи в рамките на т.н. ”Нов регионален подход“ с пряко
въвличане на местните общности в управлението на средствата от
европейските фондове и инструменти.
Коментар: У нас, тенденцията за наличие на сериозни разлики в
развитието на различните региони в страната се запазва. Вместо широко
прокламираната кохезия, изоставането в някои райони се засилва. Запазва се
и различието в развитието и условията на живот между градовете (особено
големите) и селските райони. Предлаганата двукомпонентна реформа
несъмнено е полезна и би трябвало да бъде реализирана. Но в „Плана за....”
не откриваме средствата, които се предвиждат за реализиране на тази
реформа.
Местните общности, преди всичко общините, би трябвало да имат не
само право, но и възможности за значимо участие в реформата, основно в
следните направления:
- Подготовка/разработване на местните планове за развитие (2021 –
2027) и на проекти по тях; мониторинг и оценка на резултотите от
тяхната реализация;
- Информационно осигуряване, включително и обмяна на опит в
България и в аналогични общини в ЕС;
- Обучаване и повишаване на квалификацията на специалистите в
местните администрации, както и на кметовете и ресорните ръководни
кадри.

Механизмите за финансиране на тази дейност са недостатъчни и
достъпни само за малка част от общините. Съществуващите програми на ЕС,
по които биха могли да се получават средства за тези цели са прекалено
сложни и тромави и не отчитат в достатъчна степен конкретните потребности
на българските общини.
Считаме за необходимо в „Плана за .....” да бъдат предвидени средства
в размер на 40 – 50 млн. лева, които финансово да осигурят практическата
реализация на тази реформа. Те лесно могат да бъдат намерени за сметка на
преразпределение на средствата от коментираните по-горе раздели на „Плана
за ......” на обща сума 1,7 милиарда лева (енергийно обновяване на
промишлени сгради, възстановяване на хидромелиоративни мрежи и др.,
ефективността на чиято реализация предизвиква сериозни съмнения).
3.2. По „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на
водоснабдителни и канализационни системи и пречиствателни станции за
отпадни води за агломерациите между 2 000 и 10 000 жители”. Общият
планиран ресурс е 575 млн. лв. с период на изпълнение 2021-2026 г.
Коментар: Преди да се планира насочването на толкова големи
средства за целите на тази програма, трябва,според нас, да бъде направен
задълбочен анализ и оценка на резултатите от реализираните проекти в тази
област, както за сметка на Републиканския бюджет, така и по линия на
Еврофондовете за програмния период 2014 – 2020 г. Като вземаме в предвид
питейната водна криза в Перник (2019/2020 г.) и наличието през изминалото
лято на сериозни проблеми в областта на водоснабдяването в много райони в
страната и че тези проблеми ще се задълбочават от климатичните промени,
определено считаме, че преди да се реши насочването на тези средства, би
трябвало да се обсъди предвидено ли е всичко и осигурени ли са
необходимите финансови средства за приоритетната цел – осигуряване на
населението на България с достатъчна по количество и с високо
качество питейна вода, както и решителното намаляване на загубите във
водопреносните системи.
И накрая бихме искали да споделим усещането от прочита на „Плана за
........” за използването от екипа, разработил плана на традиционен,

аналогичен подход, както за Плана 2014 – 2020 година, без достатъчно
задълбочено да са отчетени идеите на Финансовата рамка на Бюджет 2021 –
2027 на ЕС, основните направления и изисквания, произтичащи от тях. От
тук и впечатлението за определени несъответствия в предложения проект със
съдържанието на тези идеи.

София, 27.11.2020 г.
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