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Програма за управление на околната среда

КомитетКомитетКомитетКомитет зазазаза наблюдениенаблюдениенаблюдениенаблюдение нананана ОПОПОПОП “ОколнаОколнаОколнаОколна средасредасредасреда 2007 – 2013 гггг.”
5 декемвридекемвридекемвридекември 2011 гггг., ПравецПравецПравецПравец



ИнститутИнститутИнститутИнститут зазазаза европейскаевропейскаевропейскаевропейска екологичнаекологичнаекологичнаекологична политикаполитикаполитикаполитика
• Институтът за европейска екологична политика е независима

организацияорганизацияорганизацияорганизация зазазаза изследванияизследванияизследванияизследвания, свързани с политиките, които оказват
въздействие върху околната среда в Европа и извън нея
• ИзследванияИзследванияИзследванияИзследвания ииии консултацииконсултацииконсултацииконсултации върху развитието, изпълнението и оценката

на политики по околна среда и политики, свързани с околната среда в
Европа

• ПолитическиПолитическиПолитическиПолитически анализианализианализианализи ииии сведениясведениясведениясведения
• ИзгражданеИзгражданеИзгражданеИзграждане нананана капацитеткапацитеткапацитеткапацитет

• Интердисциплинарен екип – юристи, природни и социални науки
• ОсновниОсновниОсновниОсновни областиобластиобластиобласти нананана изследванеизследванеизследванеизследване:

• Управление (включително реформа и позеленяване на европейския
бюджет и съответни финансови инструменти)

• Земеделие и управление на земите
• Биоразнообразие
• Изменение на климата и енергетика
• Използване на ресурсите, отпадъци и химикали
• Води, морско дело и рибарство



СъдържаниеСъдържаниеСъдържаниеСъдържание нананана презентациятапрезентациятапрезентациятапрезентацията

• КакваКакваКакваКаква ееее ролятаролятаролятаролята нананана КохезионнатаКохезионнатаКохезионнатаКохезионната политикаполитикаполитикаполитика нананана ЕСЕСЕСЕС зазазаза
справянесправянесправянесправяне сссс изменениетоизменениетоизменениетоизменението нананана климатаклиматаклиматаклимата? 

• ИнтегриранеИнтегриранеИнтегриранеИнтегриране – интервенцииинтервенцииинтервенцииинтервенции ииии инструментиинструментиинструментиинструменти
• ЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключение ииии предстоящипредстоящипредстоящипредстоящи действиядействиядействиядействия

• КонтекстКонтекстКонтекстКонтекст нананана политикатаполитикатаполитикатаполитиката нананана ЕСЕСЕСЕС



• Комбинирани физически, 

социални, икономически, 

екологични и културни
фактори

• Някои горещи точки в
България

• Очаквано негативно
въздействие върху туризма и
земеделието

• Значително въздействие
върху околната среда, 

например ерозия на почвите

Source: ESPON 2011

ОбщоОбщоОбщоОбщо въздействиевъздействиевъздействиевъздействие нананана изменениетоизменениетоизменениетоизменението нананана климатаклиматаклиматаклимата



КапацитетКапацитетКапацитетКапацитет зазазаза справянесправянесправянесправяне сссс изменениетоизменениетоизменениетоизменението нананана климатаклиматаклиматаклимата
• Капацитетът за справяне

включва:

� Борба
� Адаптация

• Капацитетът за справяне
обединява: 

� Наличност и въвеждане на
нови технологии (технология
и инфраструктура)

� Воля и способност на
обществото за промяна
(знание и съзнание, 

институции, икономически
ресурси)

• България е страна с “нисък
капацитет за адаптация – нисък
капацитет за борба”



ПотенциалнаПотенциалнаПотенциалнаПотенциална уязвимостуязвимостуязвимостуязвимост къмкъмкъмкъм променитепроменитепроменитепромените вввв климатаклиматаклиматаклимата

Изменението на климата
ще засегне регионалното
развитие и обратно
Очаква се изменението на
климата да задълбочи
съществуващите социално-

икономически различия
между централните и
периферни райони



РоляРоляРоляРоля нананана КохезионнатаКохезионнатаКохезионнатаКохезионната политикаполитикаполитикаполитика

1) Кохезионната политика ще се занимава с икономическите, 

социални и териториални различия
• Въздействията от промените в климата ще бъдат

териториално разграничени
• Очаква се задълбочаване на икономическите различия във

връзка със загубите в ключови сектори на икономиката
• Инвестиции в изменението на климата като двигатели на

икономиката
2) Солидарност с държавите-членки във връзка с достигане
на европейските стандарти
• подкрепа за постигане целите на ЕС за климат и енергетика
20/20/20

• подкрепа за адаптация към промените в климата



СъдържаниеСъдържаниеСъдържаниеСъдържание нананана презентациятапрезентациятапрезентациятапрезентацията

• КакваКакваКакваКаква ееее ролятаролятаролятаролята нананана КохезионнатаКохезионнатаКохезионнатаКохезионната политикаполитикаполитикаполитика нананана ЕСЕСЕСЕС зазазаза
справянесправянесправянесправяне сссс изменениетоизменениетоизменениетоизменението нананана климатаклиматаклиматаклимата?

• ИнтегриранеИнтегриранеИнтегриранеИнтегриране – интервенцииинтервенцииинтервенцииинтервенции ииии инструментиинструментиинструментиинструменти
• ЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключение ииии предстоящипредстоящипредстоящипредстоящи действиядействиядействиядействия

• КонтекстКонтекстКонтекстКонтекст нананана политикатаполитикатаполитикатаполитиката нананана ЕСЕСЕСЕС



СтратегическиСтратегическиСтратегическиСтратегически целицелицелицели нананана ЕСЕСЕСЕС ииии изменениеизменениеизменениеизменение нананана климатаклиматаклиматаклимата

• СтратегияСтратегияСтратегияСтратегия ЕвропаЕвропаЕвропаЕвропа 2020

• Цели: интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
• Основни цели: цели за климат и енергетика 20-20-20

• ИнициативаИнициативаИнициативаИнициатива ЕфективностЕфективностЕфективностЕфективност нананана ресурситересурситересурситересурсите
• Преминаване към нисковъглеродна и ефективна от гледна

точка на ресурсите икономика
• Кохезионна политика и устойчив растеж COM(2011)17, 26.1.2011

• ПътнаПътнаПътнаПътна картакартакартакарта 2050 към нисковъглеродна икономика
• Намаляване на емисиите от бита от 80 до 95%

• Допълнителни 270 млрд.евро или 1.5% от БВП годишно



ПрегледПрегледПрегледПреглед нананана бюджетабюджетабюджетабюджета нананана ЕСЕСЕСЕС, октомвриоктомвриоктомвриоктомври 2010

• Нова приоритизация на целите и нуждите в политики като
научноизследователска дейност, сближаванесближаванесближаванесближаване, земеделие и развитие на
селските райони

• Ясни политически цели (определен, фиксиран размер на финансиране за
тези цели)

• Междусекторни изисквания за докладване на вида и размера на
направените разходи

МногогодишнаМногогодишнаМногогодишнаМногогодишна финансовафинансовафинансовафинансова рамкарамкарамкарамка нананана ЕСЕСЕСЕС 2014-2020, юниюниюниюни 2011

• Принос за нисковъглеродна икономика, ефективна от гледна точка на
ресурсите и устойчива на промените в климата

• Най-малко 20% от бюджета на ЕС да бъде предназначен за изменение на
климата - сближаванесближаванесближаванесближаване, научноизследователска дейност и иновации, 

земеделие и външна помощ
• Насърчаване на синергията, съгласуваност и ефективност на разходите

ИнтегриранеИнтегриранеИнтегриранеИнтегриране изменениетоизменениетоизменениетоизменението нананана климатаклиматаклиматаклимата вввв
бюджетабюджетабюджетабюджета нананана ЕСЕСЕСЕС



• Борбата с изменението на климата, адаптацията и превенцията на
риска трябва да бъдат интегрираниинтегрираниинтегрираниинтегрирани в програмния цикъл

• ПоПоПоПо-силнасилнасилнасилна стратегическастратегическастратегическастратегическа ориентацияориентацияориентацияориентация
� Обща стратегическа рамка

• ТематичнаТематичнаТематичнаТематична концентрацияконцентрацияконцентрацияконцентрация
� 11 тематични цели

o Преминаване към нисковъглеродна икономика във всички сектори
o Адаптация към изменението на климата, превенция и управление на

риска
� Определяне на ресурс за специфични мерки

o 20% от ЕФРР за развитите региони и регионите в преход -> EE и ВЕИ
o 6% от ЕФРР за по-слабо развитите региони (България) -> EE и ВЕИ
o 5% от ЕФРР -> устойчиво градско развитие

ИнтегриранеИнтегриранеИнтегриранеИнтегриране изменениетоизменениетоизменениетоизменението нананана климатаклиматаклиматаклимата вввв
КохезионнатаКохезионнатаКохезионнатаКохезионната политикаполитикаполитикаполитика (1)



• ПредварителниПредварителниПредварителниПредварителни условностиусловностиусловностиусловности
– EE, ВЕИ, оценка на риска, институционален капацитет за

СЕО/ОВОС, индикатори за резултат
• Междусекторни задължения за проследяванепроследяванепроследяванепроследяване нананана разходитеразходитеразходитеразходите

� Методология Rio markers
• РамкаРамкаРамкаРамка нананана изпълнениетоизпълнениетоизпълнениетоизпълнението

� Приоритет, цели (2022 г.) и етапни цели (2016 г. и 2018 г.)

� Преглед на изпълнението 2017 г. и 2019 г.

� Стимул за изпълнение (5% резерв и/или спиране)

• ГолемиГолемиГолемиГолеми проектипроектипроектипроекти
� Борба, адаптация и устойчивост към изменението на климата

ИнтегриранеИнтегриранеИнтегриранеИнтегриране изменениетоизменениетоизменениетоизменението нананана климатаклиматаклиматаклимата вввв КохезионнатаКохезионнатаКохезионнатаКохезионната
политикаполитикаполитикаполитика (2)



СъдържаниеСъдържаниеСъдържаниеСъдържание нананана презентациятапрезентациятапрезентациятапрезентацията

• КакваКакваКакваКаква ееее ролятаролятаролятаролята нананана КохезионнатаКохезионнатаКохезионнатаКохезионната политикаполитикаполитикаполитика нананана ЕСЕСЕСЕС зазазаза
справянесправянесправянесправяне сссс изменениетоизменениетоизменениетоизменението нананана климатаклиматаклиматаклимата????

• ИнтегриранеИнтегриранеИнтегриранеИнтегриране –––– интервенцииинтервенцииинтервенцииинтервенции ииии инструментиинструментиинструментиинструменти
• ЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключение ииии предстоящипредстоящипредстоящипредстоящи действиядействиядействиядействия

• КонтекстКонтекстКонтекстКонтекст нананана политикатаполитикатаполитикатаполитиката нананана ЕСЕСЕСЕС



Adapted from ESPON 2011

ВзаимовръзкиВзаимовръзкиВзаимовръзкиВзаимовръзки:::: борбаборбаборбаборба ииии адаптацияадаптацияадаптацияадаптация

Action

Action



ВертикалноВертикалноВертикалноВертикално интегриранеинтегриранеинтегриранеинтегриране - интервенцииинтервенцииинтервенцииинтервенции

• БорбаБорбаБорбаБорба
• Икономия на енергия
• Възобновяема енергия
• Интелигентни мрежи, преносни мрежи
• Системи за нисковъглероден транспорт
• Екоиновации и научноизследователска дейност
• Нисковъглеродно градско развитие

• АдаптацияАдаптацияАдаптацияАдаптация
• Сива (създадена от човека инфраструктура)

• Зелена (екосистеми)

• ЗнаниеЗнаниеЗнаниеЗнание, институционаленинституционаленинституционаленинституционален капацитекапацитекапацитекапацитетттт ииии управлениеуправлениеуправлениеуправление
• Техническа помощ, карти, изследвания, оценка, външни експерти
• Обучение, умения, обмен на добри практики
• Трансгранични и макрорегионални действия



ПрепоръкиПрепоръкиПрепоръкиПрепоръки

• Изменението на климата е междусекторен въпрос -> мерки,

интегрирани в различни секторни и регионални програми за
развитие

• Осигуряване на координация и допълняемост на действията
• Увеличаване на финансирането за постигане на печеливши

решения (win-win solutions)

• Икономически: Ефективност на производствените процеси и
конкурентноспособност

• Социални: Енергийна бедност
• Екологични: Устойчивост на екосистемите

• Насочване на финансирането от решения, свързани с по-висок
въглероден интензитет, към решения, благоприятни за справяне с
климатичните промени (пътища->железопътен транспорт)

• Избягване на ‘лошата адаптация’ и/или спорни практики (например
ВЕИ в чувствителни екосистеми)



ХоризонталноХоризонталноХоризонталноХоризонтално интегриранеинтегриранеинтегриранеинтегриране - средствасредствасредствасредства

Програмен
цикъл

Стратегии и пътни карти
Регулираща рамка
Обща стратегическа рамка

Цели, етапни цели
Приоритетни интервенции
Отделяне на достатъчно
средства
СЕО
Скрийнинг на въглеродните
емисии
Междусекторни РГ

Обяви за набиране на проекти
Критерии за избор на проекти
ОВОС, оценка на въглеродните
емисии
Модулиране нивата на
съфинансиране
Зелени обществени поръчки
Инструменти за устойчивост на
климата
Консултации с бенефициентите

Методология за
проследяване
Индикатори за резултат
Междуведомствени
комитети за наблюдение

Средносрочни оценки
Независими последващи
оценки
Резерв за изпълнение
Възможност за спиране



ПрепоръкиПрепоръкиПрепоръкиПрепоръки
• Интегрирането ще даде резултат, само ако се осигурят
ангажимент и институционален капацитет на национално/ 

регионално ниво
• Действия след 2020 г.

• По-навременни действия, по-рентабилни резултати
• Избягване на ефекта “технологично заключване” (technological 

lock-in effect) от въглеродно-интензивна инфраструктура
• Усвояването е ключово!

• Оценката е важна – рискове, компромиси, синергия –

разбирането им ще помогне за управлението им
• Прозрачност на разходите и постигане на резултатите
• Тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, 

включително с тези, които критикуват
• Осведомеността на обществото осигурява политическо
доверие



СъдържаниеСъдържаниеСъдържаниеСъдържание нананана презентациятапрезентациятапрезентациятапрезентацията

• КакваКакваКакваКаква ееее ролятаролятаролятаролята нананана КохезионнатаКохезионнатаКохезионнатаКохезионната политикаполитикаполитикаполитика нананана ЕСЕСЕСЕС зазазаза
справянесправянесправянесправяне сссс изменениетоизменениетоизменениетоизменението нананана климатаклиматаклиматаклимата????

• ИнтегриранеИнтегриранеИнтегриранеИнтегриране – интервенцииинтервенцииинтервенцииинтервенции ииии инструментиинструментиинструментиинструменти
• ЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключение ииии предстоящипредстоящипредстоящипредстоящи действиядействиядействиядействия

• КонтекстКонтекстКонтекстКонтекст нананана политикатаполитикатаполитикатаполитиката нананана ЕСЕСЕСЕС



ПредстоящиПредстоящиПредстоящиПредстоящи действиядействиядействиядействия

Сега сме тук!Сега сме тук!



ЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключение

• Труден политически контекст при строги ограничения и дългова
криза

• Държавите-членки трябва внимателно да планират разходите
• Обръщане на ‘разходите’ в ‘инвестиции’

• Понякога възниква конфликт с целите на ЕС (TEN-T и климат)

• Присъединяване и координация с други национални стратегически
рамки и финансови инструменти на ЕС (напр. ЕСФ, LIFE+ и др.)

• Надграждане на съществуващите знания (проект Конвенциите от
Рио)

• Използване фондовете на ЕС за набиране на допълнително частно
финансиране чрез иновативни финансови инструменти – ДЖЕСИКА
+ новите възможности след 2013 г.

• Необходимост от опростяване



� Институтът за европейска екологична политика изпълнява
проект на Генерална дирекция “Действия по климата” -

‘Изменението на климата - Кохезионната политика и Общата
селскостопанска политика’

� Експертен семинар, ранна пролет на 2012 г., Будапеща
� Заключителен семинар, юни 2012 г., Брюксел

СеминарСеминарСеминарСеминар “ИзменениетоИзменениетоИзменениетоИзменението нананана климатаклиматаклиматаклимата - КохезионнатаКохезионнатаКохезионнатаКохезионната
политикаполитикаполитикаполитика ииии ОбщатаОбщатаОбщатаОбщата селскостопанскаселскостопанскаселскостопанскаселскостопанска политикаполитикаполитикаполитика”



БлагодаряБлагодаряБлагодаряБлагодаря! ВъпросиВъпросиВъпросиВъпроси?

ЕЕЕЕ-mail: Kmedarova@ieep.eu

ОфисОфисОфисОфис вввв ЛондонЛондонЛондонЛондон ОфисОфисОфисОфис вввв БрюкселБрюкселБрюкселБрюксел
15 Queen Anne's Gate Quai au Foin, 55

London Brussles 1000
Тел.: +44 (0) 20 7799 2244 Тел.: +32 (0) 2738 7482
Факс: +44 (0) 20 7799 2600 Факс: +32 (0) 2732 4004
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