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от БАЦИ: предложения и коментари по проект на План за възстановяване и
устойчивост на Република България, качен на Портал за обществени консултации

Уважаеми г-н Дончев,
БАЦИ е сдружение с нестопанска цел, в което членуват производителите на цимент на територията на Република
България, три от най-известните циментови компании – „Девня Цимент“ АД и „Вулкан Цимент“ АД (част от
групата Хайделберг), „Холсим България“ АД (част от групата ЛафаржХолсим) и Титан „Златна Панега Цимент“
АД (част от групата Титан). През 2019 г.
по данни на НСИ общото производство на несмлян цимент (клинкер) в България възлиза на около 2.23 милиона
тона. Членовете на сдружението са едни от най-големите работодатели, като след придобиването на циментовите
заводи от международните компании са инвестирани и се инвестират значителни финансови средства, напълно
модернизирайки производствените мощности и използвайки най-добрите налични технологии.
БАЦИ активно работи по всички приоритети на Европейския съюз, които касаят циментовата индустрия, вкл. по
Европейската зелена сделка, допълващите регулаторни механизми към Европейската схема за търговия с емисии
с оглед на многогодишната финансова рамка и дългосрочната стратегия на ЕС за въглеродните емисии – т. нар.
CARBON BORDER MECHANISMS и др. за изпълнение на Европейската стратегическа дългосрочна визия за
просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Повече
и подробна информация за дейността на сдружението може да бъде намерена на https://bacibg.org/.
От името на УС на Българската асоциация на циментовата индуструя, представям в срок следните предложения и
коментари по проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България, публикуван за обществено
обсъщждане на Портала за обществени консултации.
Първият проект на българския национален план за възстановяване и устойчивост е предложен през октомври
2020 г. и е структуриран в четири стълба: Иновационна България, Зелена България, Свързана България и
Справедлива България и всеки стълб има определени цели и планирани реформи и инвестиции. Общият размер
на планираните разходи е 12159,5 млн.
лева за периода 2021-2026 г.
За съжаление, само една програма признава големите предприятия като потенциални бенефициенти и има за цел
да подпомогне процеса на преход към кръгова икономика "заедно с въвеждането на технологии за рециклиране,
стандартизация в областта на околната среда и насърчаване на екоиновациите и индустриалната симбиоза между
предприятията "(0,8% от общия бюджет). Областта на политиката с един от най-големите бюджети - Кръгова и
нисковъглеродна икономика по стълб Зелена България (25% от бюджета), е изцяло ориентирана към обновяване
на жилищни, индустриални и обществени сгради и не включва мерки, свързани с енергийната ефективност и
декарбонизация на индустрията.
Загрижеността на Европейската комисия, че националните планове не включват проекти, свързани с
декарбонизацията на индустрията, са оправдани, когато става въпрос за българския национален план за
възстановяване и устойчивост.
Циментовата индустрия е ключов участник в кръговата икономика и така в цялата верига на стойност, което е
несъмнено признато и на ниво ЕС. БАЦИ съвместно с ЦЕМБЮРО има разработени конкретни мерки и позиция
относно кръговата икономика, като приветстваме новия план за действие за кръговата икономика и амбициозната
визия на Европейска зелена сделка.
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Днес циментният сектор в Европа замества средно 46% от нуждите си от изкопаеми горива за цимент
производство с алтернативни източници (например нерециклируеми отпадъци или биомаса) и има амбиции да
намалете допълнително използването на изкопаеми горива. БАЦИ подкрепя прегледа на политиката на ЕС в
областта на отпадъците, за да се осигури по-голяма кръговост в ЕС икономика. Подробности можете да намерите
тук: https://cembureau.eu/media/o5cpztwl/17523-cembureau-feedback-circular-economy-roadmap-final-2020-01-21.pdf
В сектора на производство, циментовата промишленост играе ключова роля в политиките по управление на
отпадъци, тъй като приема различни видове отпадъци, които използва като алтернативна енергия за отопление на
пещите и като алтернативна суровина. В днешно време циментовият сектор в Европа замества средно 46% от
своите горива с отпадъци и биомаса като целта е до 2030 г. да се поемат до 60% (30% биомаса) и 90% (50%
биомаса) до 2050 г. Няма технически бариери за постигане на тези нива и някои циментови заводи в Европа вече
го правят.
Подчертаваме ролята на циментовата индустрия и настояваме за преразглеждане на плана с ясни програми /
действия , които са насочени към енергийна ефективност и декарбонизация на големи промишлени инсталации.
Нашата амбиция – на БАЦИ като част от ЦЕМБЮРО и политиките на ЕС и Зелената сделка - е постигане на
въглеродна неутралност до 2050 г.
Пътната карта за въглеродна неутралност на ЦЕМБЮРО и БАЦИ определя амбицията на циментовата индустрия
за постигане на нулеви нетни емисии по веригата на стойността на цимента и бетона до 2050г.
Пътната карта съдържа предложения за намаляване на въглеродните емисии чрез действия на всеки етап по
веригата на стойността по отношение на клинкера, цимента, бетона, строителството и (повторната) карбонизация,
с цел постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. Пътната карта определя в количествени показатели ролята на
всяка технология за спестяване на въглеродни емисии и предлага конкретни политически и технически препоръки
в подкрепа на това.
За да постигне целта за въглеродна неутралност, секторът изисква решителни политически действия от страна на
ЕС в някои ключови области, в това число:
Развитие на общоевропейска мрежа за транспорт и съхранение на CO2; Решителни действия по отношение на
кръговата икономика в подкрепа на използването на нерециклируеми отпадъци и отпадъци от биомаса при
производството на цимент; Амбициозни политики за намаляване на въглеродния отпечатък на европейския
строителен сектор, базирани на подхода на жизнения цикъл, който стимулира използването на цименти с ниско
съдържание на въглерод; Условия на равнопоставеност по отношение на въглерода, регулаторна сигурност и
амбициозна програма за индустриална трансформация.
До 2030 г. ЦЕМБЮРО има амбицията да спази сценария от Парижкото споразумение за ограничаване на
глобалното затопляне до под 2 градуса по Целзий, като намали въглеродните емисиите с 30% при цимента и с
40% надолу по веригата на стойността.
Цялата Пътна карта може да видите ТУК (Текст на английски език):
https://cembureau.eu/media/1948/cembureau-2050-roadmap_final-version_web.pdf Резюме на
документа може да видите ТУК (Текст на английски език):
https://cembureau.eu/media/1949/cembureau-2050-roadmap_executive-summary_final-version_web.pdf
За сметка на огромния бюджет за саниране, за съжаление и учудване на БАЦИ, декарбонизацията и кръговата
икономика са оставени напълно без посочена финансова рамка и няма никакви детайли за тях или са свръх
неглижирани - със скромни, напълно форрмално предвидени средства от механизма, без разписан бюджет и/или с
орязани цели, ограничаващи се до спорни по смисъла си административни функции.
С оглед на гореизложеното Ви моля за сериозно преразглеждане и преработка на проекта.
С уважение:
Силвио Тийде
Председател на УС на БАЦИ
2

3

