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Приоритети на политиката по

изменение на климата на

национално равнище



ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

• Свързани с международните преговори

• Свързани с прилагането на

Европейското законодателство

– смекчаване

– адаптация



ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПАКЕТ НА ЕС “КЛИМАТ И
ЕНЕРГЕТИКА”

• Директива 2009/29/ЕО, изменяща Директива 2003/87/ЕО за подобряване и
разширяване схемата на Общността за търговия с квоти на емисии на

парникови газове;

• Решение 406/2009/ЕО относно индивидуалните ангажименти на държавите-
членки за намаляване емисиите на парникови газове с цел изпълнение на

ангажиментите за намаляване на емисиите на парникови газове в Общността

до 2020 година;

• Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници; 

• Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно улавянето
и съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации.

Допълнителни актове: 

• Директива 2009/30/ЕО за изменение на Директивата за качеството на горивата
и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на емисиите

парникови газове от горивата;

• Регламент (ЕО)443/2009 за определяне на стандарти за емисиите от нови леки
пътнически автомобили.



ЕВРОПЕЙСКА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ

Втори период 2008 – 2012 г.
• Национален план за разпределение на квоти за емисии на

парникови газове

Трети период 2013 – 2020 г.
• Нови сектори и газове

• Общ таван на емисиите

• Разпределение на квоти – хармонизирани правила за безплатно
разпределение и отдаване на търг

• Изразходване на приходите от продажба на търг

• Механизми за гъвкавост



СЕКТОРИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКАТА

СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ

• Сектори: строителство, селско стопанство, транспорт, отпадъци

• Индивидуални цели за държавите членки, които общо да
доведат до намаляването на емисиите в ЕС с 10 % спрямо 2005 
г.

• Индивидуална цел за България, определена според БВП на
глава от населението, е + 20 % на емисиите спрямо 2005 г.

• Прогнозна цел за България към 2020 г. – нарастване на
емисиите от секторите извън ЕСТЕ до около 6,5 млн тона СО2 
екв.



ДИРЕКТИВА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ГОРИВАТА

• 6 % намаляване на парниковия интензитет на горивата

• В пряка връзка с постигането на 10 % дял на биогоривата в
горивата за транспорта

• Изисквания към биогоривата

– Минимум 35 % по-ниски показатели за емисии на ПГ

– Изпълнение на критерии за устойчивост



АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

• Европейска рамка за действие „Адаптация към изменението на
климата” (т.нар. Бяла книга) – април 2009 г.

• Доклад "Адаптиране към климатичните промени: 
предизвикателства пред европейското земеделие и селски
райони" 

• Нова Стратегия за адаптация (чл. 4 от РКОНИК)
• Предварително (ex-ante) условие в следващата Многогодишна

финансова рамка
• Интегриране на политиката по адаптация във всички останали

сектори (mainstreaming)
• Мониторинг и докладване



ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

• Трети Национален план за дейностите по

изменение на климата, 2013 – 2020 г.

• Закон за изменението на климата

• Стратегия за адаптация



ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ И ДЕЙНОСТИ

• Енергийна ефективност
• На сгради

– увеличаване на битовата газификация до 30% през
2020 г.

– саниране и сертифициране на сгради

– сгради с почти нулево енергийно потребление

• В промишлеността
– Обследване на енергийната ефективност на
инсталациите и прилагане на предписаните мерки

– Използване на алтернативни горива

– Технологични паркове и бизнес-инкубатори



ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ И ДЕЙНОСТИ

• Транспорт

• интелигентни транспортни системи по

републиканската пътна мрежа и в градска среда; 
• увеличаване дела на блиогоривата;
• подобряване и развитие на обществения градски

транспорт и развитие на немоторизирания

транспорт; 
• увеличаване дела на обществения електро-транспорт

- железопътен, тролейбусен, трамваен, метро; 
• развитие и изграждане на интермодални терминали

за комбинирани превози.



ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ И ДЕЙНОСТИ

• Управление на отпадъците

– Улавяне и оползотворяване на метан

• Селско стопанство

• Мерки по адаптация

• Мерки за намаляване на емисиите

– Оползотворяване на оборския тор
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