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Международна рамка
26-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН 

по изменение на климата и Парижкото споразумение, 

31 октомври - 12 ноември 2021 г.  Глазгоу, Шотландия 
Смекчаване:

Според Климатичния пакт от Глазгоу 
глобалната политика по смекчаване трябва 
да се оптимизира незабавно, като 
Конференцията прие, че ограничаването на 
глобалното затопляне до 1,5 °C изисква 
бързи, дълбоки и трайни мерки за 
намаляване на глобалните емисии на 
парникови газове.

Изпълнение

Признава се необходимостта от 
гарантиране на справедлив преход, който 
насърчава устойчивото развитие и 
изкореняването на бедността, осигурява 
наличието на достоен труд и качествени 
работни места

Адаптация: 

Участниците в преговорите приветстваха 
представените до момента национални 
планове за адаптация, като настоятелно 

призоваха страните да интегрират 
допълнително адаптацията в местното, 

националното и регионалното планиране.  

Финансиране по Адаптация:

Беше отправен призив към многостранните 
банки за развитие, други финансови 

институции и частния сектор, да се подобри 
мобилизирането на финансиране, за да се 

осигури мащабът на ресурсите, необходими 
за изпълнение на националните планове в 

областта на климата, особено за 
адаптиране.



Европейска политика по изменение на 
климата: ЦЕЛИ

Цели в областта на енергетиката и 
климата до 2020

Цели в  областта на енергетиката и 
климата до 2030

Намаляване на емисиите на парникови 
газове с 20% (спрямо 1990)
За България с до +20% в секторите извън 
СТЕ    

Намаляване с 55% (минимум) на 
емисиите на парникови газове в 
сравнение с равнищата от 1990 г.
За България 0% в секторите извън СТЕ, 
сравнено с 2005

Увеличаване на дела на възобновяемата 
енергия до 20%
За България 16%,  в  т.ч.  10%  дял  на  
биогоривата

32 % — минимален дял на 
възобновяемата енергия 
25% за България

Повишаване на енергийната ефективност 
с 20%

32,5% — минимално повишаване на 
енергийната ефективност



Зелена сделка
11 декември 2019 г. - представяне на Европейския зелен пакт

Европейският зелен пакт ще допринесе за превръщането на ЕС в модерна, ресурсно 
ефективна и конкурентоспособна икономика, при което:

• към 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове;

• икономическият растеж ще бъде отделен от използването на ресурси;

• нито един човек или регион няма да не бъде изоставен.



Зелена сделка
Климат

Енергетика

Селско стопанство

Промишленост

Околна среда и океани

Транспорт

Финанси и регионално развитие

Научни изследвания и иновации



Пакет „Подготвени за 55“
Предистория

На 10.12.2020 г.

Повишаване на 
целта на ЕС до 
2030 г. от 40%

до поне 55%

Европейският 
Съвет прие:

Представяне на 
Съобщението 

„Подготвени за 55“ 

14.07.2021 г.

Към него е включен
пакет от 15 инициативи 

отразяващи:

❖ визията на ЕК за постигане 
на емисионните цели на 

ЕС за 2030 и 2050 г.
❖ нуждата от принос от 

всички икономически 
сектори

Предложенията 
засягат:

Индустрията

Сградите

Енергетиката

Земеделието

Транспорта

Нови правила за ЕЕ

Нови механизми

Европейската 

комисия ще 
представи още 
предложение от 

Пакета

Предстои:



Директивата за Европейска система за търговия с емисии на 
парникови газове 

Регламента за разпределяне на 
усилията 

Регламента
за земеползване, промени в 

земеползването и горско 
стопанство 

Решението за резерв за пазарна 
стабилност

Регламента за установяване на 
Механизъм за въглеродна 

корекция по границите 

ЕСТЕ/ETS

ESR

LULUCF MSR

CBAM



Преразглеждане на Директивата за Европейска система за 

търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ/ETS)

Ново изискване за използване на 100% 
от приходите от тръжни продажби на 
квоти за климатични/енергийни цели и 
за справяне с негативните социални 

последици от прехода

Създаване на паралелна/отделна 
СТЕ за емисиите от сградния фонд и 

пътния транспорт

Ревизия на Резервът за пазарна 
стабилност в конктекста на 

повишената амбиция

Ново изискване към операторите за 
доказване на мерки за повишаване на 
ефективността чрез енергийни одити и 

намаляване с 25% на безплатното им 

разпределение при неизпълнение

Увеличение на обемите на 
Фонда за иновации и Фонда за 

модернизация

Включване на емисиите от морския 
транспорт в обхвата на ЕСТЕ и прекратяване 
на безплатното разпределение на квоти за 

авиацията до 2027 г.

Ограничаване на общото количество квоти и актуализиране на правилата за 
безплатно разпределение в т.ч. актуализация на показателите до 2,5% от 2026 

и повишение на линейния коефициент за намаление (LRF) на 4.2% от 2024 г. 

Предстои представяне на предложение за ЕСТЕ 
като собствен ресурс

постепенно 
преустановяване на 

безплатното 
разпределение на 

квоти за продуктите
в CBAM



Регламент за установяване на Механизъм за въглеродна корекция по 

границите (CBAM)

Въвеждат се правила във връзка с 
рисковете за заобикаляне на регламента 

Предложеният нов Механизъм
предвижда налагане на въглеродна
такса на границата на ЕС под формата 
на закупуване на сертификати (от 2026 
г.)

Държавите издават и продават 
сертификати на декларантите. Те са с 
уникален номер, а цената им се 
посочва от ЕК.
Не се предвижда тръжна търговия със 
сертификати

Издават  се разрешителни за внос след 
установяване липсата на нарушения от 
декларантите и предоставяне на 
банкова гаранция

Декларантите имат задължение да 
върнат на държавата сертификати, 
кореспондиращи с извършеният внос и 
отчитайки присъщите на внесените
продукти емисии



Преразглеждане на Регламента за разпределяне на усилията (РРУ)

Актуализиране на националните цели, 
включително корекция за отразяване на 

принципа за разходоефективност.

За България целта се увеличава от 0 до
-10% до 2030 г., в сравнение с 
емисионните нива от 2005 г.

Запазване на съществуващите 
гъвкави механизми с ЕСТЕ, сектор 

Земеползване, промени в 

земеползването и горско стопанство
(ЗППЗГС) и между държавите членки.

Ако ЕС постигне емисионната цел до 2030 г. 
ще бъде създаден нов доброволен 
допълнителен резерв, захранен с 
редукциите, които държавите са 

генерирали над националните си цели по

ЗППЗГС. 

Възможност за възползване
само в края на периода.

БВП на глава от населението остава 
основен критерии за определянето на 

националните цели, но се въвеждат 
допълнителни критерии за отчитане на 

разходоефективността.

Запазва се обхвата на секторите включени в РРУ в т.ч. секторите сгради и 
пътен транспорт, независимо от предложението те да бъдат включени в нова 

система за търговия с емисии в ЕСТЕ.



Регламента за Земеползване, промени в земеползването и горско

стопанство (ЗППЗГС)

Запазване на съществуващите механизми до 2025 г., като за периода 2026 до 
2030 г. ще бъдат въведени индивидуални национални цели, в съответствие с 
целта за увеличение на европейските поглътители до 310 mtCO2.

Целта за 2030 г. ще бъде отправна точка за ЗППЗГС между 2030 и 2050 г. с оглед постигането на 
климатична неутралност в цялата икономика и ще позволи да се наблюдава напредъкът към 

нетните нулеви емисии на парникови газове до 2050 г.
От 2031 г. сектор ЗПЗГС ще включва и емисиите от селското стопанство, които са различни от СО2.

До 2035 г. се предвижда ЗППЗГС да бъде климатично-неутрален, т.е. поглъщанията да балансират 
всички селскостопански емисии, включително от животновъдството и използването на торове. 
След 2035 г., сектора следва да генерира „отрицателни емисии“.

Предвиждат се множество мерки за подобряване на мониторинга и 
качеството на данните, като се въвеждат изисквания за прилагане на

по-висок метод на изчисление и сателитни данни за отчитане на емисиите.



Адаптация към климатичните промени

България е разположена в един от регионите, който е особено уязвим към
изменението на климата и към нарастващата честота на екстремни събития, като
суши и наводнения;

Рисковете, причинени от явления, свързани с изменението на климата, могат да
доведат до загуба на човешки животи или да причинят значителни щети,
засягащи икономическия растеж;

През последните десетилетия тази честота в България се е увеличила значително;

Най-често срещаните хидрометеорологични и природни бедствия са екстремни
валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша.



Адаптация към климатичните промени

Досега 20 % от всички средства по оперативните програми следваше
да бъдат за дейности по климата – смекчаване и адаптация;

Многогодишната финансова рамка на ЕС за програмен период 2021 –
2027 г. – към момента 30 % процента за дейности по климата;

Едно от условията за финансиране е наличието на стратегии за
адаптация и за управление на риска от катастрофични събития.



Адаптация към климатичните промени

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА 
АДАПТАЦИЯ КЪМ 

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 
И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Задава  рамка  за  
действия и приоритетни 
направления до 2030 г 

Идентифицира и 
потвърждава 

необходимостта от 
действия както за цялата 
икономиката, така и на 

секторно ниво

Обхваща 9 сектора и 
анализ на 

Макроикономически
последици от 

изменението на климата 

План за действие



Адаптация към климатичните промени

Необходимост от адаптация, съгласно макроикономическия анализ:

Загубата в реалния растеж на БВП през 2050 г. спрямо разработения
базов сценарий (ако няма изменение на климата) се оценява на
около 1 процент при оптимистичния сценарий;

Загубата в реалния растеж на БВП през 2050 г. спрямо песимистичния
сценарий за климата е оценена на 3,5 %;

Прогнозният годишен темп на растеж на БВП от около 1,7 процента
до 2050 г. ще бъде напълно анулиран, ако България се изправи пред
пълното въздействие от повишаване на температурата с 2°C към 2050
г. без да бъдат предприети мерки.



Адаптация към климатичните промени

«Управлението на риска, а не управление на бедствията като
показатели, следва да се превърне в свойствен елемент на 

процесите на развитие.» 

Хидрометеорологични заплахи са наводнения; засушаване; екстремни
горещини; бури; горски пожари;

Съгласно данните на НСИ, най-често срещаните природни бедствия
в България са наводненията;

Между 2010 г. и 2016 г. наводнения са причинили щети за над 661 млн.
лв.



Адаптация към климатичните промени
Моделиране на заплахата от наводнения за Пловдив:



Адаптация към климатичните промени

20

Карта на моделите за симулация на наводнения:



Адаптация към климатичните промени

България е податлива на суши поради своите
климатични, географски и топографски характеристики. ;

Съществува 20-процентова вероятност от засушаване през
следващите 10 години, което най-много би засегнало
западните и югоизточните области;

Предвид историческите факти и прогнозите, всяка дейност
по управление на риска от бедствия в България е важно да
отчете редица хидрометеорологични и геофизични заплахи
и как те биха могли да се изменят в бъдещ план.



Селско стопанство
Очаква се да настъпят промени в продължителността на развитие на
растенията и се появят нови плевели и болести;

Животновъдството също ще бъде неблагоприятно засегнато от по-голям
топлинен стрес, тъй като ще има проблем с фуражите и намаляване на
пасищата;

Висок приоритет в плана за действие за сектора е по-широко
разпространение на знания, създаване на официална платформа за
аквакултури и разработване на системи за засилено наблюдение на
екосистемите;

Високите приоритети за научни изследвания и иновации в подкрепа на
действията за адаптиране включват и внедряване на климатични
информационни системи и система за ранно предупреждение.



Биологично разнообразие и екосистеми
• Генетичното разнообразие би могло да бъде намалено поради изчезването на

застрашените видове;

• Риск от разминаване в жизнените цикли на видовете в екосистемите;

• Предложените високи приоритети в плана за действие, включват и улесняване
доброволния обмен на данни и информация;

• Прилагане на нови програми за обучение на всички образователни нива;

• Предлагат се приоритетни действия за предоставяне на пространство за
биологичното разнообразие и екосистемите като разработване на
регионални/местни "червени линии", за да се предотврати загубата на
екосистемни услуги.



Енергетика
• При всички разглеждани сценарии ще има спад в производството

на енергийния сектор;

• Вследствие въздействието на климатичните промени в България,
работните места ще се изнесат от секторите, които са негативно
засегнати;

• В сектора са приоритетни мерки, които да гарантират, че
устойчивостта към изменението на климата е включена в
управлението на водните ресурси и свързаните с тях решения за
експлоатацията на големи ВЕЦ, както и на критичната
инфраструктура;

• Включено е разработването на карти на рисковите климатични
зони и продължаване мониторинга на причините за прекъсванията
в системите.



Гори
• Влошено здраве на горите и растежа на дърветата;

• Увеличени атаки от патогенни насекоми и гъби, включително инвазивни видове;

• Сериозни загуби вследствие на пожари и щети, причинени от бури;

• Най-важните приоритети в плана за действие, включват създаването на орган за
координация за смекчаване изменението на климата и адаптиране към него;

• Програма за научни изследвания в подкрепа на адаптирането на горите към
климатичните промени;

• Изграждане на национална система за бързо откриване и реагиране при пожари, както и
национална система за дългосрочен мониторинг на природни нарушения;



Човешко здраве

• Въздействията върху здравето, свързани с климата, засягат непропорционално
по-уязвимите групи от населението, по-специално деца и възрастни, хора с
хронични заболявания, хора с нисък социално-икономически статус,
живеещите в бедност;

• Действията, определени като най-важни приоритети за подобряване на
управлението, включват разработване на Национална стратегия и План за
действие "Изменение на климата и човешко здраве"



Туризъм

• За повишаване на осведомеността относно изменението
на климата, е важно да се обърнем към местните
предприемачи в туризма;

• Приоритет е разработването на туристически индикатори,

чувствителни към изменението на климата, както и
показатели за изменението на климата, свързани с
туристическия сектор.



Транспорт

Очаква се събитията, свързани с изменението на климата, да окажат
отрицателно въздействие върху всички страни в транспортния сектор

За изграждането на базата от знания, приоритет е въвеждането и/или
подобряването на практиките за събиране на данни и постепенното
изграждане на бази данни за специализирани проучвания;

Съчетаването на наличната информация и свързването й с общата
метеорологична база данни, която се предлага да бъде установена, ще донесе
големи ползи за базата знания в транспортния сектор.



Води



Градска среда
• Градската среда в България е уязвима и е изложена на значителен риск от

бъдещите климатични промени;

• Тези рискове се изострят от остарялата и често неадекватна
инфраструктура както в големите, така и в малките населени места;

• Като приоритет за капацитета за адаптация се определя изграждането на
капацитета на аварийните екипи и тези за управление на риска от
бедствия, с цел по-подходяща реакция при кризи.

• Дейностите с висок приоритет обхващат още създаване на общи
стандарти за метаданни и данни, хармонизирани с ЕС на ниво град.



Адаптация към климатичните промени

• Тъй като изменението на климата е хоризонтален въпрос, успешната адаптация

изисква съсредоточаване на усилия в изпълнение на целите и мерките за

адаптация на местно ниво, с цел повишаване на устойчивостта на местната

територия и икономическо развитие.

• Местните власти трябва да интегрират мерки за адаптация към изменението на

климата в плановете си за развитие и да мобилизират финанси за тяхното

развитие.

• Ключът към успеха е да се предприемат действия за интегриране на мерки,

свързани с климата, във всички сектори на икономиката и всички нива на

управление.



Благодаря за вниманието




