На вниманието на:
Томислав Дончев
Заместник министър-председател на Република България
Изх. № 126 / 29.11.2020 г.

Относно: Становище по проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България

Уважаеми г-н Дончев,
С настоящето бихме искали да благодарим за възможността да дадем своето становище по
обявения на 30 октомври 2020 г. проект на План за възстановяване и устойчивост на Република
България (наричан по-нататък ПВУ). Становището е изготвено от Институт за икономическа
политика в партньорство с експерти от Институт за зелена политика като част от съвемстната
ни работа по международен проект „Towards a climate neutral EU: funding and incentives for a
transformative European Green Deal and Recovery Plan“, който се реализира в сътрудничество с
European Environmental Bureau (Брюксел) и Clean Air Action Group (Будапеща) и с подкрепата на
Министерството на околната среда, опазването на природата и ядрената сигурност на
Федерална република Германия.
Целта на становището е да установи в каква степен Планът отразява климатичните политики на
Европейския съюз (ЕС) и на България, и да направи препоръки за тяхното по-добро включване в
процеса на подготовка и изпълнение на мерките, интервенциите и проектите, заложени в ПВУ.

I. Общи коментари

1. Коментар по обществените консултации на ПВУ

Макар в началото на текста на ПВУ (стр. 2) да е посочено, че „Планът за възстановяване и
устойчивост представя вижданията на правителството и обществото за начина, по
който трябва да бъдат адресирани структурни проблеми в икономиката, чрез вътрешно
съгласувана и последователна комбинация от реформи и инвестиции.“, смятаме, че Планът
не е обект на достатъчно задълбочено и качествено обществено обсъждане поради следните
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1. Срокът за обществено обсъждане е фиксиран до 29.11.2020 г. – един месец, който е
считаме за крайно недостатъчен, при положение, че към текста на проекта не са
представени съпътстващи документи, връзки, обяснения, приложения, протоколи и т.н.,
с които да се представи логиката на предложението и основанията да се изберат
посочените мерки, интервенции и проекти.
2. Срокът за обсъждане на ПВУ съвпада почти изцяло със срока за обществено обсъждане
на Споразумението за партньорство. Важността на двата документа не подлежи на
съмнение и предполага сроковете за консултации по тях да не се припокриват, наймалкото защото по тях се търси обратна връзка от сходен набор заинтересовани страни.
3. Крайният срок за представяне на плановете пред ЕК е 30 април 2021 г. По този начин в
периода от края на обществената консултация до посочената дата равителството ще
има възможност да прави промени, вкл. да добавя и/или премахва мерки, интервенции
и проекти, които по този начин ще останат необсъдени със заинтересовани страни. з
4. Не е предоставена информация дали и как ще се осъществи обратна връзка, т.е. кои
предложения ще бъдат приети и кои – отхвърлени и защо.
5. Изглежда не са отчетени ползите от обсъждането на Интегрирания национален план
Енергетика – Климат (ИНПЕК), чиято продължителност от три месеца даде възможност
за събиране на значителен брой качествени становища.

2. Коментари по насоките на ЕК за изготвяне на ПВУ

При изготвяне на настоящия вариант на ПВУ видимо не са следвани насоките на
Европейската комисия (ЕК), посочени в Документ SWD(2020) 205 final PART 1/2 от 17.09.2020 г.,
„Указания към ПВУ на страните-членки“, в който е включен образец за План, както и примерно
съдържание.1,2 По-конкретно не са посочени кои компоменти на ПВУ ще допринесат за седемте
водещи европейски инициативи, идентифицирани в Годишната стратегия за устойчив растеж
2021 г.: 1.Ускоряване; 2. Саниране; 3. Зареждане и презареждане; 4. Свързаност;
5. Модернизиране; 6. Разрастване; 7. Преквалификация и повишаване на квалификацията. Това
е посочено ясно в Годишната стратегия за устойчив растеж 2021 г.:3
Въпреки че плановете ще отразяват специфичната ситуация във всяка държава членка,
налице са някои общи предизвикателства, за които са необходими координирани
инвестиции и реформи. Механизмът за възстановяване и устойчивост е възможност за
създаване на водещи европейски инициативи с осезаеми ползи за икономиката и
1

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en

2

https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en

3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1600708827568&uri=CELEX:52020DC0575
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гражданите в целия ЕС. Тези водещи инициативи следва да отговорят на общи за всички
държави членки въпроси, нуждаят се от значителни инвестиции, създават работни места
и растеж и са необходими за двойния преход. Комисията енергично насърчава държавите
членки да включат в плановете си за възстановяване и устойчивост инвестиции и реформи
в изброените по-долу области. Изпълнението на тези водещи инициативи ще гарантира
успеха на възстановяването в Европа. Благодарение на тях Европа ще се превърне в цифров
и по-екологичен континент, а сближаването между държавите членки ще се засили.
Годишната стратегия за устойчив растеж 2021 г. продължава с ясен акцент върху
обвързването на Плана и специфичните за всяка държава препоръки:
Европейският семестър и новият Механизъм за възстановяване и устойчивост са
неразривно свързани. Оценката на плановете за възстановяване и устойчивост ще бъде
съставена с оглед на специфичните за всяка държава препоръки. Като се има предвид, че
сроковете в рамките на европейския семестър и Механизма за възстановяване и
устойчивост ще се припокриват, необходимо е европейският семестър временно да бъде
адаптиран към стартирането на Механизма за възстановяване и устойчивост.
Тези положения са ясно посочени в предложението за регламент4, чиито членове по-долу
гласят:

 Article 15(3)(a): “an explanation of the way the relevant country-specific challenges and
priorities identified in the context of the European Semester are expected to be addressed”

 Article 16(3)(a): “whether the recovery and resilience plan is expected to contribute to effectively
address challenges identified in the relevant country-specific recommendations addressed to the
Member State concerned or in other relevant documents officially adopted by the Commission in the
European Semester.”

3. Коментар по прилагането на принципа „Do not significantly harm”

В проекта на ПВУ не е отбелязано как предложенията за мерки, интервенции и проекти
допринасят за „зеления преход“ и последиците, породени от него, така както е препоръчано от
Европейската комисия (ЕК) в Документ SWD(2020) 205 final PART 1/2 от 17.09.2020 г., „Указания
към ПВУ на страните-членки“, в който се казва:
“When explaining to what extent the proposed measures contribute to the green transition or to
addressing the challenges resulting from it, Member States are invited to the extent possible to take
into account the six climate and environmental objectives as defined in Regulation (EU) 2020/852 of
the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to

4

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Recovery and

Resilience Facility: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52020PC0408
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facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 (“EU Taxonomy
Regulation”):
1) climate change mitigation
2) climate change adaptation
3) sustainable use and protection of water and marine resources
4) transition to a circular economy
5) pollution prevention and control
6) protection and restoration of biodiversity and ecosystems.
For the climate and environmental proofing of infrastructure investments, Member States are
encouraged to apply the guidance from the Commission established under the InvestEU Regulation
and the Connecting Europe Facility (CEF) Regulation. For the climate and environmental proofing of
other types of investment than infrastructure, Member States are encouraged to apply climate
proofing as laid down in the guidance from the Commission on sustainability proofing under the
InvestEU Regulation.” (стр. 16)
Припомняме, че в чл. 3 на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския Парламент (ЕП) и на
Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за
изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088, ясно са записани критериите за екологично устойчиви
икономически дейности:
„За да се установи степента на екологична устойчивост на дадена инвестиция,
икономическата дейност се квалифицира като екологично устойчива, когато същата
икономическа дейност:
а) допринася съществено за една или повече от екологичните цели, предвидени в член 9 в
съответствие с членове 10—16;
б) не нанася значителни вреди на някоя от екологичните цели, предвидени в член 9 в
съответствие с член 17;
в) се осъществява в съответствие с минималните гаранции, установени в член 18; и
г) отговаря на техническите критерии за проверка, установени от Комисията в
съответствие с член 10, параграф 3, член 11, параграф 3, член 12, параграф 2, член 13,
параграф 2, член 14, параграф 2 или член 15, параграф 2.“
Екологичните цели, цитирани в Указанията на ЕК са в чл. 9 на същия Регламент, в членове 1016 е казано какво се разбира под „съществен принос“ към всяка от тях, а в чл. 17 са определени
„значителните вреди за екологични цели“.
Смятаме, че липсата на референции към чл. 9-18 на Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение
на предложенията, свързани с климата е съществена слабост на Плана.
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4. Коментар по дейностите, които ще се финансират

При разпределение на сумите по предвидени дейности, се получава следната картина. От
общо 12 159,4 милиона лева (без сумата за Фонда за декарбонизация, която не е посочена):


55% са предвидени за строителство;



26% за строителство и доставки;



14% за доставки;



5% за услуги.

Тъй като основните цели за Механизма са едновременно „насърчаване на
икономическото, социалното и териториалното сближаване на Съюза чрез подобряване на
устойчивостта и капацитета за приспособяване на държавите-членки, смекчаване на
социалното и икономическото въздействие на кризата“ и „подпомагане на зелените и
цифрови преходи“, като резултат от двете „допринася за възстановяване на потенциала за
растеж на икономиките на Съюза, насърчаване на създаването на работни места след
кризата с COVID-19 и насърчаване на устойчив растеж“, няма как да приемем, че
подпомагането на зелените и цифровия преходи може да се осъществи точно при това
разпределение на ресурсите.
Необходимо е да се покажат ясно сумите, насочени към реформи в политиките, свързани с
развитието на човешкия капитал. Няма как да се съгласим, че те са само в Стълб 4, който също е
преизпълнен с разходи за строителство.

5. Коментар по потенциалните бенефициенти
Остава впечатлението, че този вариант на ПВУ е насочен към държавната администрация, а
не към цялото общество поради факта, че ресурсът е разпределен по бенефициенти както
следва:


35% - държавни дружества;



20 % - централна власт;



15% - общини;



15 % - смесени получатели (държава, местни власти и бизнес);



10% - граждани;



5% - бизнес;



0% - НПО.

При това разпределение държавата – пряко или чрез свои компании, би имала достъп до
70% от общия бюджет на ПВУ. Това е недобър знак както за пазарната среда в страната, но и
предпосатвка за висок корупционен потенциал и лошо управление на парите, както и за
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липсата на обществен контрол върху начина на предоставяне и изразходване на парите.

II. Отразяване на климатичните цели и политики

1. Общи коментари
Още в началото (стр. 3) срещаме следния текст:
„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.“
Не става ясно – нито от този текст, както и от целия параграф, в който е включен, нито от
целия документ, какви са тези „допълнителни усилия“, нито кои усилия за постигане на
климатично неутрална икономика са „основни“, нито как трябва „да бъдат взети предвид“. Ако
става дума за мерките и проектите, които ще бъдат финансирани през Механизма за
справедлив преход, няма как те да бъдат определени като „допълнителни усилия“. Напротив,
една съществена част от декарбонизацията на енергетиката и икономиката на България минава
през закриването на добива на въглища, а сложността и продължителността на този процес
изисква максимални усилия, за да бъде преходът наистина справедлив, особено за найзасегнатите групи.
Смятаме, че наличието на подобен текст не допринася за разбирането на важността на
целия нов тренд на ЕС, който се представлява основно, но не само от „Зелената сделка“ и в
който климатичните политики играят централна роля. Липсата на ясни връзки с тези
климатични политики, включително и в качеството им на представящи решения, свързани с
новите потенциални опасности за човешкото здраве, показва, че институциите в страната имат
сериозен проблем с разбирането на тези политики, тяхната роля и цели, очакваните ползи,
рискове, възможности и предизвикателства. Това се потвърждава и от текста, който описва
целта на ПВУ:
„ЦЕЛ: Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства
икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19
пандемията. В преследването на тази цел правителството групира набор от мерки и
реформи, които не просто да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да
го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Това ще
позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел на правителството за
конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно, Планът
полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на
амбициозните цели на Зелената сделка.“ (стр. 3)
В този текст се вижда много ясно разбирането на правителството, че „икономическото и
социалното възстановяване, породено от кризата“, развитието на „потенциала за растеж на
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икономиката“ и „постигането на стратегическата цел на правителството за конвергенция на
икономиката и доходите до средноевропейските“ са различни и възможни и без „зелена и
цифрова трансформация на икономиката“, като последната все едно е в някакъв друг, небългарски контекст, в случая на „Зелената сделка“. Прави впечатление, че това разделение се
наблюдава и по-нататък в целия документ, което по отношение на едни хоризонтални
политики, каквито са политиките по климата, е погрешно и контрапродуктивно. Именно
интегрирането им във всички секторни и регионални политики е залог за постигането на
резултати с по-голяма ефективност, повече синергия и по-големи ползи за всички групи на
обществото.

2. Коментари по четирите стълба

Четирите стълба на ПВУ дават възможност за прилагането на климатични политики чрез
заложеното за тях (като обеми, не като проекти) финансиране. Разпределението на тези
средства обаче няма с какво да се сравни, за да се анализира доколко тези възможности са
използвани. Визираната методика (стр, 4, бележка 1 под линия) липсва, за да се прецени
доколко тя е адекватна както на посочените в бележката документи, така и на редица други
документи, които се отнасят до прилагането на климатичните политики. Превишението на
финансирането за „Зелена България“ над останалите три стълба с 15-17 процентни пункта също
не е гаранция за това, че интервенции и проекти с климатична насоченост получават
съответната финансова подкрепа.

2.1. Стълб „Иновативна България“

Стълб „Иновативна България“, „целящ повишаването на конкурентоспособността на
икономиката и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния
растеж“. Този стълб покрива следните политики:


Образование и умения



Научни изследвания и иновации



Интелигентна индустрия

По линия на политиката „Образование и умения“ някаква връзка с прилагането на
климатичните политики може да се търси в проекта „Модернизиране на образователните
институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации“:
„За осигуряване на цялостен обновен облик на образователните институции и създаване
на по-привлекателни условия за учене, дейности по интереси, спорт и отдих на децата,
учениците и студентите ще бъдат осъществени дейности за ремонт, реконструкция,
саниране, изграждане на инсталации за използване на алтернативни източници на
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енергия, отопление, вентилация и охлаждане на сградния фонд. Проектът приоритетно
ще обхване около 750 училища и 450 детски градини, в които не са извършвани външни
ремонти. Приоритетно ще бъде финансирано и извършването на цялостни ремонти и
изграждане на ученически и студентски общежития и кампуси за осигуряване на условия за
живот и обучение. Общият планиран ресурс е 711.9 млн. лв. с период на изпълнение 20202026 г.“ (стр. 10)
Съмненията се пораждат от самия текст, който е формулиран така, като че ли ще се
изграждат „инсталации за използване на алтернативни източници на енергия, отопление,
вентилация и охлаждане на сградния фонд“. Но „инсталации за използване на алтернативни
източници на отопление, вентилация и охлаждане“ може да означава и такива, които не са
добри за околната среда, здравето и климата. Ако ли пък авторите са имали предвид
„инсталации за използване на алтернативни източници на енергия ЗА отопление,
вентилация и охлаждане на сградния фонд“, то възниква въпросът – защо компонентата
„производство на енергия“ от тези 711,9 милиона лева ще бъдат използвани единствено за
инсталации за отопление, вентилация и охлаждане (ОВО), но не и за производство на
електроенергия от фотоволтаици (PV) например. Изключват ли тези, които предлагат проекта,
около 1200 публични сгради от възможността сами да произвеждат немалка част от
необходимата им електроенергия и така да облекчат съответните общински или държавни
бюджети при положение, че трендът за намаляване на инвестиционните разходи на PV
продължава да е стабилен? Проектът е пример, който показва, че заложените мерки макар и
принципно правилни може би не са най-добрите и най-ефективните в контекста на
климатичните политики в публичния сектор.
От гледна точка на възможности за използване на науката и иновациите за прилагане на
климатичните политики обхвата на политиката „Научни изследвания и иновации“ интерес будят
амбициите, че новата Държавна агенция за научни изследвания и иновации ще
„обвързва двете сфери в обща стратегия, приоритети и цели с ясен фокус върху
развитието на обществото и икономиката. ... Улеснява се следването на приоритетите в
националните и общностните стратегически документи, както и управляването и
следенето на мерки за материална подкрепа на икономическите оператори и институции,
развиващи изследвания, иновационна дейност или трансфер на технологии. Очаква се
агенцията да играе ключова роля в националната политика на взаимодействие между
научните изследвания и иновациите и развитието на националната научноизследователска и иновационна екосистема. Тя ще осъществява координацията,
допълването и разграничението на инвестициите по линия на различните инструменти
(европейски и национални) на ниво планиране и изпълнение с оглед фокусиране на усилията и
ресурсите и пълноценно използване, натоварване, развитие и обновление на изградената и
изграждаща се инфраструктура.“ (стр. 12)
Шанс за тези възможности дава и „създадената чрез промяната в Закона за висшето
образование възможност за насърчаване на научно- изследователската дейност,
трансфера и комерсиализацията на нови знания и технологии в университетите“ (пак там),
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За съжаление тези възможности са недоразвити следващата „Програма за ускоряване на
икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“. Показана е само
една от многобройните възможности, които прозират зад програмата:
„Вторият стълб включва подкрепа за разширяване на участието на България в
Рамковата програма „Хоризонт Европа“ 2021-2027 чрез реализиране на синергии с
инициативи на национално ниво. Първата инициатива се състои от осигуряване на
национално съфинансиране на българското участие в Европейските научноизследователски и иновационни партньорства в сферата на здравето, цифровите
технологии,
индустрията,
климата,
енергетиката,
мобилността,
храните,
биоикономиката, земеделието, околната среда, хоризонталните партньорства и други
приоритетни направления (напр. Key Enabling Technologies, Clean Energy, EuroHPC и др.).“
(стр. 14)
Декларираните цели, реформи и проекти в политиката „Интелигентна индустрия“ също не
дават достатъчно оптимизъм по отношение свързаността им с климатичните политики.
На първо място тук се залага много на индустриалните паркове (ИП) и Закона за
индустриалните паркове. Но точно с проекта на този закон е пропуснато да се направи найлогичният ход от гледна точка на климатичните политики: да се отвори широко възможността
ИП да се „напълнят“ с ВЕИ (PV, термопомпи, вятърни и др.) за собствени нужди (електрическа и
топлинна енергия, ОВО) и за пазара на електроенергия. Смятаме, че не „затворената
електроразпределителна мрежа“ е най-необходимата енергийна инфраструктура,
съществуването на която рискува да създаде „енергийни рентиери“, а именно производството
на „зелена“ енергия за целите на ИП, особено след като се афишират така силно амбициите за
иновативна икономика и използването на науката в индустрията. Самото разпределение и
доставка на тази „зелена“ енергия до потребителите в даден ИП ще подскаже индивидуалните
решения за вътрешните енергийни мрежи и начините им на свързаност с мрежите на големите
доставчици на регионално ниво. Можем да предположим, че тези решения ще бъдат в
мнозинството си „умни“, т.е. основани на иновации и научни решения, вкл. от местни
предприемачи и/или научно-развойни звена.
Освнования за по-голям оптимизъм идват от предложената „Програма за подпомагане
процеса на преход към кръгова икономика в предприятията“:
„Проектът предвижда предприемане на реални стъпки за трансформиране на
икономиката от линейна към кръгова, изпълнявайки ангажиментите на страната по
постигане на заложените в Европейското законодателство цели за климатично
неутрална икономика. Основната цел на инициативата е подпомагане на големите
предприятията за преход към кръгова икономика при въвеждане на рециклиращи
технологии, стандартизиране и т.н.“ (стр. 18-19)
Макар и описани по-общо, посочените дейност, които ще се изпълняват, изглеждат
сравнително адекватни, доколкото са насочени към подкрепа на големи предприятия за анализ
на отпадъчни потоци и обследване на предприятия за осъществяване на индустриална
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симбиоза, подпомагане за въвеждане на екологични стандарти, подпомагане въвеждането на
екоиновации, за намаляване замърсяването на околната среда и по-ефективно използване на
ресурсите, разработване на демонстрационни проекти за чисти технологии и осигуряване на
стартов капитал за насърчаване развитието на нови бизнеси в областта на кръговата
икономика. Рискът тук се крие да бъдат финансирани дейности, които имат съмнителни
отношения към постигането на целите от Регламент 2020/852, като най-рисково остава
изгарянето на отпадъци.
Малка подробност е фактът, че докато за индустриалните паркове се предвиждат 490
милиона лева (неуказано дали грантови схеми, финансови инструменти, комбинации или
други) при никакви мерки и проекти, свързани с климатичните политики, то подкрепата за
преминаване към кръгова икономика е едва 100 милиона лева, при това само с финансови
инструменти. Отделно ИП ще получат подкрепа по две от оперативните програми като:
1.

подкрепа за партньорства между общини и инвеститори за изграждане и развитие на
индустриални паркове (Програма „Развитие на регионите“);
2. мерки за подкрепа на предприятията в зоните (Програма за иновации и
конкурентоспособност в предприятията).
В същото време, независимо от декларацията, че:
„За постигане на устойчиво използване и управление на ресурсите като условие за
трансформиране на икономиката от линейна в кръгова и намаляване на ресурсната и
енергийна интензивност, предприятията ще получат подкрепа за въвеждане на
нисковъглеродни, ресурсно и енергоефективни технологии, насърчаване на ефективното
използване на ресурсите по време на целия жизнен цикъл на продуктите, както и
разработване и внедряване на иновации в областта на кръговата икономика съгласно
Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027.“ (стр. 19-20), в
случая подкрепата ще отиде за МСП, т.е. имаме ясна демаркация между големи и малки по две
различни финансови линии, докато ИП, при които няма прилагане на климатични политики, ще
се финансират от три финансови източника.
В амбицията си да развива индустриалните паркове – заложена в различни стратегически
документи и предложена за финансиране с 490 милиона лева от настоящия План, плюс още
десетки милиони от две оперативни програми, амбиция, обяснявана с изпълнението на
политиките за иновация и научно-развойна дейност, свързване на науката и икономиката,
дигитализация, заетост и т.н., се пропуска възможността да подкрепи изпълнението и на
други три основни политики – енергийната, климатичната и опазването на околната среда.
Именно подобен пропуск се визира в препоръка № 3 от 2020 г. на ЕК5 от специфичните за
страните препоръки, по линия на Европейския семестър.

5

ST 8173/20 - COM(2020) 502 final

Институт за икономическа политика
Бул. Витоша 126, ет. 6; София 1463
Тел.: (+359) 2 952 2947
epi@epi-bg.org http://www.epi-bg.org

10

2.2. Стълб „Зелена България“

Стълб „Зелена България“ е „с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси,
позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на
екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат
удовлетворявани и в дългосрочен план“. Дейностите в този стълб покриват три политики:


Кръгова и нисковъглеродна икономика;



Биоразнообразие



Устойчиво селско стопанство.

В политиката „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ правят впечатление следните неща:
1.

Финансиране на кръговата икономика е заложено и в стълб „Иновативна България“.
Няма причини за подобно изкуствено разделение, само за да може планът да изобилства с
интересни теми и заглавия. Смятаме, че точно в този стълб е мястото на проекта за подкрепа на
прехода към кръгова икономика на предприятията.
2. Независимо, че покрива три политики, в този стълб се предлага само една „реформа“,
която вече е започнала – „либерализация на електроенергийния пазар на едро“.
3. Този стълб получава най-голям дял от средствата на ПВУ – 37%, но не дава
доказателства, че основната част от тях ще отидат за климатични политики, още повече, че
отделянето на „нисковъглеродната икономика“ като отделна секторна политика е доказано
неефективен подход, който дава слаби резултати.
Има и още един потенциален проблем, за който не се знае кога може да се превърне в
реален. В приложение IV към Общия Регламент6 са посочени тематичните благоприятстващи
условия, чието предварително изпълнение е сред изискванията, за да се получи финансиране
по съответните цели на политиката и специфични цели. За цел на политиката „2. По-зелена,
нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и
сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и
превенция и управление“, специфични цели 2.1 „Насърчаване на мерките за енергийна
ефективност“ и 2.2 „Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници
чрез инвестиции в производствени мощности“, финансирани от ЕФРР и КФ, се прилага
благоприятстващо условие „Управление на енергийния сектор“:
„Приемат се национални планове в областта на енергетиката и климата, които
включват:
Всички елементи, изисквани съгласно образеца в Приложение I от Регламента относно
управлението на енергийния съюз
6
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 Примерно описание на предвидените финансови ресурси и механизми за мерки за
насърчаване на енергията с ниски въглеродни емисии“
В документ7 от 14.10.2020 г. Европейската комисия критикува тежко приетия на 27.02.2020 г.
от МС Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 –
2030 г., известен и със съкращението ИНПЕК. С други думи, ако няма ИНПЕК, страната не може
да получи средствата за енергийна ефективност („саниране“) и за подкрепа на ВЕИ по линия на
структурните фондове. Става дума за:
 „мерки за енергийна ефективност в предприятията въз основа на препоръки от енергиен
одит;
 въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт и за мониторинг и
контрол на енергопотреблението;
 стимулиране на предприятията да използват електрическа, топлинна и охлаждаща енергия,
произведена от възобновяеми източници за собствено потребление (като допълващи към
дейностите за подобряване на енергийната ефективност в предприятията);
 осигуряване на интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки за
енергийна ефективност във всички икономически сектори.
Мерките се допълват от интервенции в рамките на Цел на политиката 5 по отношение на
енергийната ефективност на сградния фонд, по специално на публични и жилищни сгради,
както и от мерките, насочени срещу замърсяването на атмосферния въздух по Цел на
политиката 2 по-конкретно подмяната на отоплителни уреди на твърдо гориво с алтернативни
източници на отопление, които в допълнение към подобряване качеството на атмосферния
въздух, ще имат принос и към повишаване енергийната ефективност на българските домове.“
Към момента няма публични индикации за общата индикативна стойност на финансирането
по специфични цели 2.1. и 2.2., но можем да предположим, че под заплаха са между 30 и 45%
от общата индикативна стойност на цялата Втора цел на политиката, в размер на 2299,89 млн.
евро.
Тъй като благоприятстващите условия ще важат и за инвестициите, заложени в Плана за
възстановяване и устойчивост, под риск са и заложените в него:


Програма за енергийна ефективност, с индикативен бюджет от 3 млрд. лв;

 Фонд за декарбонизация, с неуточнен бюджет, вкл. по линия на европейското
съфинансиране;
 Проект за дигитална трансформация и развитие на информационните системи и
системите реално време на Електроенергийния системен оператор в условията на
нисковъглеродна енергетика, с индикативен бюджет от 511 млн. лв;
Ето защо е необходимо спешно да се вземат мерки за привеждане на ИНПЕК в съответствие
с препоръките на Европейската комисия, включително и с препоръка №3 на ЕК от 2020 г.8 по
7
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линия на Европейския семестър. Същото трябва да се направи и с ПВУ, както и със
Споразумението за партньорство, оперативните програми и останалите инструменти, по линия
на европейското финансиране.
Отделянето на 3 милиарда лева за енергийна ефективност е положителен сигнал. Лошата
новина тук е, че изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност (НПЕЕ)
досега показа големи пропуски от планирането до самите работи по „санирането“. Необходима
е цялостна ревизия на НПЕЕ преди да се насочи нов ресурс в тази посока.
Създаването на национален фонд за декарбонизация също изглежда в синхрон със „зеления
преход“. За съжаление информацията, какво ще представлява той на практика не казва нищо
конкретно. Това води до предположението, че чрез него отново може да се предостави
спасителна подкрепа за Националната електрическа компания (НЕК) или Българския енергиен
холдинг (БЕХ), какъвто беше случаят с „Фонд сигурност на електоренергийната система“.
Особено смущаващо е, че бенефициенти ще бъдат „крайни потребители на енергия“, което
поставя серия от допълнителни въпроси. Представянето на еднозначна предварителна
концепция за целите, структурата, правилата и начина на работа на фонда, финансирането му,
бенефициентите, контрола, е задължително, преди да бъде одобрено финансирането за него.
Дигиталната трансформация на Електроенергийния Системен Оператор (ЕСО) безспорно е
необходима, да се надяваме, че ще се случи качествено и в срок. Това, което липсва като
информация е – що се отнася до връзката със „зеления преход“, е дали този проект ще позволи
на ЕСО да управлява нарастващия брой ВЕИ и очакваните с тяхното развитие „умни мрежи“ в
енергийната система. От гледна точка на риска от бедствия и аварии, е необходимо да се
направи така, че ЕСО да не изпадне в ситуацията да бъде „отрязан“ в случай на такива и
функционирането на електроенергийната система да се окаже под въпрос.
Политиката „Биоразнообразие“ изисква сериозна реформа, преди да се дават пари за нея. В
момента такава политика в действителност няма, а сме свидетели по-скоро на политика,
насочена срещу съществуващото биоразнообрацие, която се ползва с негласна подкрепа от
институциите и се реализира от най-разнообразни „инвеститори“, извършващи строителни
дейности в защитени територии и зони.
Звучи иронично, че се предвижда „включване на заинтересованите страни в процеса на
вземане на решения“, след като именно през последните години завърши процесът на
изключване на заинтересовани страни – активните природозащитни НПО, включващи сериозен
експертен капацитет и научните среди – от вземането на решения за биоразнообразието и
мрежата НАТУРА 2000 и остави прокарването на различни интереси, нямащи нищо общо с
опазването на биоразнообразието.
Като отражение на тази политика може да се разглежда и предложението в този текст, както
и предвидената сума от 38 милиона лева, която е крайно недостатъчна за период от 5 години.
В предложенията за изпълнение на политиката „Устойчиво селско стопанство“
отбелязваме микс от добри идеи и рискове за доброто им прилагане.
И двата проекта, „Дигитално земеделие“ и „Подобряване на състоянието и модернизация на
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хидромелиративната инфраструктура“ са точно от тези, които изискват тест по линия на
принципа „да не предизвиква значителни вреди“, за който става дума в началото.
Специално вторият проект, за хидромелиорациите, може да се окаже много позитивен, но
може и да предизвика негативни резултати за климата, за водоснабдяването и за рисковете от
бедствия, ако не бъдат анализирани и изчислени предварително всички възможни ефекти от
предлаганите мерки както за всеки един обект, така и за системата като цяло.

2.3 Стълб „Свърана България“

Стълб „Свързана България“ – акцентиращ върху осигуряването на предпоставки за
повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната,
каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на
местното развитие, въз основа на специфичния местен потенциал.
Тук приложимите политики са:


Цифрова свързаност



Транспортна свързаност



Местно развитие

Предлаганата реформа, „Нов регионален подход“ с пряко въвличане на местните общности в
управлението на средствата от европейските фондове и инструменти, смятаме за трудно
защитима в този ѝ вид. „Новият регионален подход“, който се предвижда да се въведе чрез ОП
„Регионално развитие“ и очевидно да се използва и по линия на ПВУ, е нещо, което не може да
се разбере еднозначно. Основните му проблеми идват от липсата на реална децентрализация
на регионите и наличието на структури, които в основата си са политизирани, а не структури за
регионално развитие, базирани на вота на жителите на всеки регион. Без териториалноадминистративна реформа, която да замени сегашната свръхцентрализирана структура на
държавно управление, е спорно как „нови подходи“ ще имат ефект. В този смисъл предлаганият
Нов регионален подход може да е полезен само като подготвителен етап за цялостна
териториално-административна реформа на държавата.
Смятаме за необходимо и провеждането на реформа в МВР, която да извади от неговия
състав и да структурира като независима държавна агенция службата, отговаряща за
превенцията и борбата с бедствията и авариите – „Пожарна безопасност и гражданска защита“,
при запазване на всички ползи в работен план на работещите в нея и засилване на обученията
и привличането на доброволци от населението.
Предложението за политиката „Цифрова свързаност“ изглежда смислено. Проблемите
могат да дойдат от избора на системи, не всички от които позволяват добра връзка в пресечени
терени, през каквито минават части от основните магистрали.
Приветстваме така заложената основна цел на политиката „Транспортна свързаност“:
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„намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор чрез инвестиции в
модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент“. Положително е, че целият
ресурс по тази политика ще бъде насочен към железопътния транспорт.
В същото време не можем да не отбележим, че предложенията сами по себе си не
гарантират прехвърлянето на пътници и товари към жп-транспорта. Необходима е сериозна
промяна на транспортната политика, която да проведе истински реформи. Някои от тях са:
въвеждане на ТОЛ-системата с максимално стриктни правила за товарния транспорт, цялостна
реформа на БДЖ, прекратяване движението на пътници и товари в превозни средства, които
само формално отговарят на изискванията в рамките на техническите прегледи . Смятаме също,
че финансирането на проекта за закупуване на нов жп състав е недостатъчно и следва да се
увеличи.
Т. нар. „двукомпонентна реформа“ по линия на политиката „Местно развитие“, вече бе
коментирана по-нагоре. Смятаме, че така направените предложения и по двата компонента ще
имат недостатъчен ефект за „зеления преход“.
Програмата за „изграждане/доизграждане/реконструкция“ на ВиК и пречиствателни станции
за отпадъчни водие необходима. За да се случи тя обаче по-добре от досегашните инвестиции
в сектора, трябва да се направи много добър анализ на проблемите, който не са малко в
практиката до сега. Това е една от инвестиционните програми с ясно изявена корупционна
компонента от самото начало и следва да се предвиди реален контрол при предстоящите
инвестиции. Като първа стъпка може да се направят ревизии на изпълнението на досегашните
проекти във ВиК сектора – от програма ИСПА досега.
Проектът „Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и
радиoрелейна мрежа, управлявани от МВР“ следва да се преразгледа напълно. На първо място
службите, отговарящи за бедствията и авариите, трябва да имат отделна комуникационна
система от гледна точка на нейната сигурност в критични ситуации. На второ място, системата
ТЕТРА е доказала, че не работи в пресечени райони, където са често случващите се бедствия.
Пример: пожарът в Рила през 2014 г., където системата изобщо не е проработила. На трето
място, имаме причини да смятаме, че цената на проекта е завишена. На четвърто място,
системата за бедствия и аварии следва да е отворена за слушане. Извън повишаването на
демократичността, това е начин да има лесен достъп до населението в случаи на бедствия и
аварии – принцип, който МВР не позволява да се прилага.

2.4. Стълб „Справедлива България“

Стълб „Справедлива България“ – със специален фокус върху групите и лицата в
неравностойно положение за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен
просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни
публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите.
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Трите политики в този стълб са:


Бизнес среда



Социално включване



Здравеопазване

Като цяло виждаме, че в този стълб не се дават връзки с климатичните политики, което не
означава, че няма възможности за прилагане на отделни техни елементи.
По линия на политиката „Бизнес среда“ очакваме дигитализацията на архиви и текуща
документация да освободи ресурс за рециклиращата индустрия, а самите архиви да станат
лесно достъпни за гражданите. Смятаме обаче, е срокът за дигитализация на администрацията
до 2026 г. е прекалено дълъг.
Две от целите на политиката „Социално включване“
 повишаване на квалификацията и уменията на работната сила за постигане на подобро съответствие с развитието на пазара на труда;
 насърчаване на социалното включване на уязвимите групи (хора с увреждания,
възрастни хора и деца, лица и семейства в неравностойно положение и др.),
позволяват държавата чрез съответните институции и подходящи мерки, да ориентира както
работещите, така и хората от уязвимите групи към работа, образование или други занятия,
които имат връзка със „зеления преход“ и климатичните политики. Добре е, че това е отразено
в проекта „Подкрепа за социалната икономика“, още по-добре би било това да се прилага и
при обучението на възрастни, а и в програмите за обучение и преквалификация на работещите,
които се финансират по оперативни програми.
В проектите на политика „Здравеопазване“ има няколко, които предвиждат модернизиране
на сграден фонд. Предвижданите мерки за енергийна ефективност – ако са комплексни, а не
повторение на обичайната през последните години практика, ще имат положителен ефект и за
политиките по енергетиката и климата. Добре е те да се комбинират и с мерки за изграждане
на собствени ВЕИ инсталации, които ще увеличат този положителен ефект.

III. Изводи и препоръки

1. Изводи
1. Планът за възстановяване и развитие на България може да бъде добра основа, за
постигане на целите, заложени при създаването на Механизма за възстановяване и
устойчивост, както и за засилване скоростта на „зеления преход“, „дигиталния преход“ и
„справедливия енергиен преход“.
2. Определянето на 4-те стълба изглежда резонен подход, както и политиките заложени в
тях. От гледна точка на нашата оценка – включването и подкрепата за политиките по климата и
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опазването на околната среда, и свързаните с тях секторни политики, можем да кажем, че:


има немалко заложени мерки и проекти, които изглеждат силно или средно
ориентирани към посочените политики;


можем да посочим „шампиони“ в тези политики – например 100%-ното финансиране за
железопътния транспорт в политиката „Транспортна свързаност“ или разпространението на
мерките за енергийна ефективност из всички стълбове;


липсва обаче информацията, на чиято база бихме могли да определим дали добрите
намерения наистина биха имали максимален ефект.
3. Затова, въпреки добре написаните положения ПВУ в сегашния си вид не може да докаже,
че е способен да постигне максимален ефект в политиките за климата и околната среда. Две са
основните причини:
 липсата на съществена информация за същността на проектите;
 липсата на финансова информация за определянето на индикативните бюджети.
4. Документите, върху които стъпва ПВУ, също имат проблеми с правилното адресиране на
политиките, които следим. Това е валидно и за , но с особена сила важи за Интегрирания план
за енергетиката и климата, който получи тежки критики от експерти и от Европейската комисия.
Това е още един фактор, който препятства добрите намерения в сферата на климатичните
политики и политиките по околната среда.
5. За се преодолеят тези пречки е необходимо да се вземат предвид както препоръките подолу, така и онези препоръки на останалите институции, бизнес-асоциации, НПО и отделни
граждани, които водят в тази посока.

2. Препоръки

2.1. Общи препоръки
1. Планът да бъде подложен на Екологична оценка по силата на Глава VI, Раздел II на Закона
за опазване на околната среда.
2. Всички предложени проекти да преминат тест по Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския
Парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на
устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088. Едва след подобен тест и
след изпълнение на препоръка № 4 от тази секция, може да се коментира дали
индикативните суми за всеки проект са реалистично определени.
3. Общественото обсъждане на ПВУ да стане отворен процес до етапа на неговото
окончателно приемане. Да се създаде обратна връзка по коментарите и препоръките, подобно
на практиката с он-лайн въпроси и отговори при процеса на приемане на документи за проекти
по определени мерки в някои от оперативните програми.
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4. Да се предостави наличната допълнителна информация, включително методиката от
бележка под линия №1 от стр. 4 на ПВУ, както и информацията за финансовите предвиждания
за всички проекти, включени в плана.
5. Да се представи справка за това, какъв процент от сумите отиват за „зеления преход“
(трябва да са минимум 37%) и за „дигиталния преход“ (минимум 20%). Предвидените суми по
стълбове не отговарят на този въпрос. Освен това има проекти, които се отнасят към единия
или към другия преход, или към двата в различни от „основните“ стълбове.
6. Да се направи спешен преглед на бюджетите на 4-те стълба и на всеки проект в тях, така
че да се гарантира прозрачност на търговете, реалност на заложените суми и приоритетно
бюджетиране на мерки и проекти, които допринасят ефективно за основните цели на
Механизма за възстановяване и устойчивост, като се използват и резултатите от изпълнението
на препоръка №2 по-горе.
7. Да се покажат ясно средствата, които са за реформи в политиките чрез „меки мерки“ и за
развитие на човешкия капитал, така че различните заинтересовани групи да могат да участват в
реформите адекватно и ефективно, а не чрез привидни консултации.
8. Да се направи анализ за възможностите за намаляване дела на държавното участие в
общия бюджет на ПВУ, за да се използва капацитета на останалите заинтересовани страни.
9. Да се подобри Интегрираният план за енергетиката и климата, като се следват
препоръките на ЕК (вкл. Препоръка № 3 от 2020 г. По линия на „Специфичните препоръки за
държавите“ в рамките на Европейския семестър), доколкото той е „благоприятстващо условие“,
което ще се прилага според „Указания към ПВУ на страните-членки“, SWD(2020) 205 final PART
1/2 от 17.09.2020 г.,
10. Всички проекти, които включват инвестиции в енергийна ефективност да бъдат
променени така че:
 да гарантират комплексен подход за всеки обект, а не само „лепене на външна изолация“;
 да гарантират обществен контрол върху обществените поръчки;
 да направят оценка за възможностите мерките за енергийна ефективност да бъдат
комбинирани с инсталиране на ВЕИ-технологии (вкл. все още неутвърдени в България, напр.
технологии за използване на вятърната енергия в градски условия).
2.2. Препоръки по Стълб 1

1. В проекта „Модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и
качествена среда за учене и иновации“ да се изчисти въпросът за ВЕИ-технологиите, като се
включат и технологии, не само за отопление, вентилация и охлаждане, а и за производство на
електроенергия.
2. Да се приоритизира подкрепата за изследвания и иновации, свързани с постигане целите
Институт за икономическа политика
Бул. Витоша 126, ет. 6; София 1463
Тел.: (+359) 2 952 2947
epi@epi-bg.org http://www.epi-bg.org

18

на политиките за климната и околната среда в работата на Държавната агенция за научни
изследвания и иновации.
3. Да се направят съответните промени в проекта за Закон за индустриалните паркове, така
че ВЕИ-технологии (PV, термопомпи, вятърни и др.) за собствени нужди (електрическа и
топлинна енергия, ОВО), с продажба на над-произведеното количество енергия на пазара, да
получат държавна подкрепа по линия на този закон и чрез ПВУ.
4. Да се конкретизират дейностите, които ще могат да получат финансиране по проекта
„Програма за подпомагане процеса на преход към кръгова икономика в предприятията“.
5. Проектите за подкрепа на индустриалните паркове и за подпомагане прехода към кръгова
икономика в предприятията да не се обвързват на този етап с индикативни бюджети, докато не
се изчистят повдигнатите въпроси.
6. Проектът „Програма за подпомагане процеса на преход към кръгова икономика в
предприятията“ да се премести в Стълб 2, където са мерките за кръговата икономика.
Механизмът за възстановяване и устойчивост не ограничава сумите по отделните стълбове,
37% е долната граница за финансиране на „зеления (екологичния) преход“ Виждаме, че по
отношение на другия преход – дигитализацията, имаме много ясно надвишаване на средствата.

2.3. Препоръки по Стълб 2

1. Да се включи финансиране за справедливия енергиен преход. Ако такова е предвидено
във фонда за декарбонизация – да бъде изрично показано.
2. Да се предвидят реформи в политиките за биоразнообразието (виж анализа по-горе),
енергетиката (ревизиране и подобряване на ИНПЕК, Стратегията за устойчиво енергийно
развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и др.), като се синхронизират целите, предложените
мерки за развитие, сроковете, финансовите параметри и т.н., за да върви целият сектор
синхронно в една посока – на „зелен“, нисковъглероден, справедлив преход. В момента се
наблюдават някои съществени различия в тези документи.
3. Да се направи цялостна ревизия на Националната програма за енергийна ефективност,
както финансова, така и за постигнатите цели, преди да се насочи новият ресурс в тази посока.
4. Навсякъде, където се предлагат мерки за енергийна ефективност да се проучват
възможностите за инсталиране на ВЕИ-технологии за собствени нужди и да се инсталират
такива при наличието на ресурс. Да се подпомага търсенето на допълнително финансиране за
тези технологии.
5. Пълна прозрачност за Фонда за декарбонизация. Предлагаме неговият състав да включва
на паритетна основа по двама представители на държавата, общините, научните среди,
бизнеса и НПО.6. Да се отстранят рисковете за дигитализацията на ЕСО, свързани с
изграждането на една-единствена мрежа, за да се гарантира неговата работа и работата на
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електроенергийната система в случай на голяма авария или бедствие.
7. Да се гарантира, че дигитализацията на ЕСО ще бъде направена така, че да може
безпроблемно да поеме управлението на нарастващия брой ВЕИ, изградените „умни мрежи“ и
работата на системите за съхранение на енергия, присъединявани към националната
електроенергийна система (т. нар. „батерии“ и др.).
8. Да се предвиди увеличение на средствата за биоразнообразието, както и реални мерки в
зоните НАТУРА 2000. Предвидените средства са много за описаните дейности, но недостатъчни
за изпълнението на конкретни мерки в самите зони. Средствата могат да се извадят от други
проекти и стълбове, след като се прецизират бюджетите на база предходни препоръки от
частта „общи препоръки“
9. Проектът за хидромелиорациите следва да бъде подложен на пълна кумулативна оценка
за екологичните и климатичните ефекти, които се очаква да бъдат постигнати. Тази оценка е
извън стандартната ОВОС за всеки индивидуален проект.

2.4. Препоръки по Стълб 3

1. Да се даде в приложение как „Новият регионален подход“ ще подпомогне местните и
регионалните власти във взимането на решения.
2. ПВУ да отдели средства за финансиране изготвянето на териториално-административна
реформа на Република България, която да включва регионално самоуправление и максимална
децентрализация на второ и трето ниво на самоуправление.
3. Да се оценят рисковете на проекта за широкомащабната цифрова свързаност, като се
вземат предвид техническите параметри на предлаганите системи и съответните теренни
условия, където те ще бъдат разполагани.
4. Да се анализира цифровизацията и дигитализацията на жп-транспорта от гледан точка на
рисковете, които са описани в препоръката за ЕСО.
5. Да се извършат реформи в Интегрираната транспортна стратегия до 2030 г., така че да се
случат:
 скорошното въвеждане на ТОЛ-системата с максимално стриктни правила и адекватни на
ЕС такси за товарния транспорт;
 цялостна реформа на БДЖ;
 прекратяване движението на „движещите се ковчези“ за пътници и товари по пътищата и
др.
6. Финансирането на проекта за закупуване на нов жп състав е недостатъчно и следва да се
увеличи със средства от ПВУ, а при необходимост – от други източници.
7. Да се създаде самостоятелна държавна агенция на основата на сегашната ГД „Пожарна
безопасност и гражданска защита“ в МВР, която да поеме всички функции по справянето с
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бедствията и авариите. Към тази структура да се насочат съответните ресурси, вкл. за
изграждане на самостоятелна, отворена мрежа за комуникации. Мрежата да не бъде под
контрола на МВР.
8. Да се направи ревизия на изпълнението на досегашните проекти във ВиК сектора – от
програма ИСПА досега, както за финансирането, така и за степента на изпълнение и
постигнатите програмни цели и целите на политиките по водите. Да се направи анализ на
положителните страни и на слабостите във времето. Това да бъде един от факторите, които ще
определят параметрите на предлагания проект.

2.5. Препоръки по Стълб 4

1. Да се опишат конкретно връзките на политиките и проектите в този стълб с политиките по
климата и околната среда.
2. Да се потърсят възможности за съкращаване срока на изпълнение на проекта за
дигитализация на архивите. Свободният достъп до дигитализираните архиви на институциите
да става на части след завършването на определен обем работа (напр. на всяко полугодие), а
не в края на проекта.
3. При изпълнение на проектите от политиката „Социално включване“, държавата чрез
съответните институции и чрез подходящи мерки, да ориентира както работещите, така и
хората от уязвимите групи към работа, образование или други занятия, които имат връзка със
„зеления преход“ и климатичните политики. Този подход следва да се прилага и при
обучението на възрастни и в програмите за обучение и преквалификация на работещите, които
се финансират по оперативни програми.
4. В проектите по политика „Здравеопазване“, в които се предвиждат мерки по енергийна
ефективност да се приложат вече направените препоръки по темата – както за комплексните
мерки за енергийна ефективност, така и за възможностите за инсталиране на ВЕИ-системи за
собствени нужди.
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3. Заключение

Проектът на Плана за възстановяване и устойчивост изисква значителни промени и
подобрения. Вероятно част от слабостите биха могли да се отстранят чрез предоставяне на
допълнителна информация и данни, но има и такива, които изискват преработка на цели,
проекти и бюджети.
Процесът на промените и подобренията трябва да се направи в синхрон с промените и
подобренията в проекта за Споразумението за партньорство и други финансови инструменти.
В този му вид ПВУ не би могъл да послужи в пълен обем на поставените европейски и
национални цели и се нуждае от значително преработване.

Оставаме на разположение при необходимост от допълнителна информация.

С уважение,

Ясен Георгиев
Изпълнителен директор
Институт за икономическа политика

Петко Ковачев
Директор
Институт за зелена политика
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