
ОснОвни извОди

 Декарбонизацията в България попадна между
чука и наковалнята – от една страна, договоре-
ните задължения към ЕС за амбициозен енерги-
ен преход до 2030 и 2050 г., и от друга, бавната
демократизация и навлизане на ВЕИ технологии-
те и енергийната ефективност.

 Калкулаторът*, иновативен инструмент за
моделиране на сценарии за декарбонизация,
начертава три нисковъглеродни пътеки за раз-
витие на зеления преход в България с хоризонт
2050 г. Съществуващите политики са в разрез със
сценариите за широка икономическа транс-
формация, основана на бързо възстановяване от
COVID-19 пандемията в рамките на глобал-ните
икономически тенденции и целите на
Европейския зелен пакт.

 Сценариите се стремят да обвържат поясно
сложните интегрирани енергийни и климатични
модели и практическите дилеми на политиците,
които подготвят българската дългосрочна стра-
тегия за декарбонизация.

 Резултатите показват, че най-бързият и най-ев-
тин начин за декарбонизация е трансформа-
цията на електроенергийния сектор. Това би 
означавало моменталното (или най-бързо въз-
можното) затваряне на лигнитните 
топлоелектроцентрали. Сегашната политическа 
рамка или дори умерено амбициозна държавна 
стратегия не биха довели до нетни нулеви 
въглеродни емисии до 2050 г.

 Пълната декарбонизация ще изисква дълбоки и
дръзки икономически и социални реформи. Те
включват и трудни избори пред индивидуалния
и колективния начин на живот посредством доб-
ре насочени стимули за промяна на поведени-
ето. Българските политици трябва да разберат и
да направят тези избори сега или да се изправят
пред риска от икономическо и социално изоста-
ване на страната в бъдеще.

УскОряване на енергийния прехОд
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Декарбонизацията на енергийния сектор е особе-
но предизвикателство за България. Електроцен-
тралите, използващи лигнитни въглища, генери-
рат около 40% от електроенергията в страната и 
осигуряват заетост на повече от 43 000 работници. 
Тази зависимост ведно със субсидираното използ-
ване на дърва за огрев и въглища за отопление в 
жилищния сектор, както и целенасочената поли-
тика за подпомагане на предимно мащабни елек-
трогенериращи мощности от възобновяеми енер-
гийни източници (ВЕИ) и изкуствено поддържани-
те ниски цени на електроенергията, затруднява 
демократизацията и поширокото разпростране-
ние на ВЕИ проекти и енергийната ефективност в 
страната.

Извън енергийния сектор правителството трябва 
да предприеме много повече мерки за намалява-
не на емисиите на парникови газове (ПГ) и стиму-
лиране на икономиите на енергия. Това изисква 
разработването на последователна, дългосрочна 
стратегия за декарбонизация в съответствие с Ев-
ропейския зелен пакт. Опитът от създаването на 
Интегрирания национален план за енергетика и 
климат (ИНПЕК) показва, че българската политика 
по отношение на декарбонизацията твърде бавно 
възприема и управлява прехода към чиста енер-

* Центърът за изследване на демокрацията
благодари на белгийския институт, Climact,
с който си сътрудничи през последните
две години за развитието на модела за сценарии
за дългосрочна декарбонизация в България.

https://climact.com/en/
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гия1. Политическите стратези не са в състояние да 
дадат начален тласък в прокарването на ясен път, 
очертаващ прехода от използването на въглища 
към чиста енергия, да осигурят справедлив пре-
ход за засегнатите региони, нито да увеличат зна-
чително инвестициите във ВЕИ технологии. Така 
България попада между чука и наковалнята – от 
една страна, договорените задължения към ЕС за 
амбициозен енергиен преход до 2050 г., и от дру-
га, популярните сред обществото искания за дос-
тъпна енергия, които са допълнително усложнени 
от продължаващото увлечение по мащабни про-
екти, като атомната електроцентрала „Белене” и 
газопровода „Турски поток”2.

За да разработи ефективни политически мерки, 
българското правителство трябва да планира по-
следователни стъпки за декарбонизация във всич-
ки икономически сектори, с предначертани годиш-
ни цели, основани на реални факти, като осигури 
възможност за непрекъснато проследяване и кон-
трол. Това е от особено значение предвид недоб-
рата съгласуваност между стратегическите доку-
менти на правителството (Националната програ-
ма за развитие до 2030 г., Националния план за 
възстановяване и устойчивост и Интегрирания 
национален план за енергетика и климат) досега 
и дългосрочните цели на ЕС за преход към ниско-
въглеродна икономика. Все още не са направени 
оценки на въздействието и има слаби индикации, 
че такива се планират в бъдеще. Една от пречки-
те в процеса на разработване на тези политики е 
липсата на подробно и задълбочено моделиране 
на сценарии, основаващи се на данни, приети от 
съответните заинтересовани страни. Правител-
ството би могло да се възползва от прилагането 
на специално разработени инструменти за енер-
гийното планиране, като Калкулатора, чиито ре-
зултатите са представени подолу в рамките на 

1 Център за изследване на демокрацията. (2020) Сега или 
никога: ще хване ли България последния влак към зе-
лено икономическо възстановяване?, Policy Brief № 95. 
Център за изследване на демокрацията: София, декем-
ври 2020 г.

2 Център за изследване на демокрацията. (2020) Загу-
бени в прехода: България и Европейският зелен пакт, 
Policy Brief № 92. Център за изследване на демокрация-
та: София, май 2020 г.

три алтернативни сценария за декарбонизация на 
страната3.

Определяне на алтернативни 
пътища за декарбонизация

Чрез използването на Калкулатора4, Центърът за 
изследване на демокрацията, в партньорство с 
белгийския институт CLIMACT, разработи три сце-
нария за декарбонизация с хоризонт 2050 г.: 1) ре-
ферентен (базов) сценарий, който отразява насто-
ящата политическа рамка в България и сега дейст-
ващите мерки; 2) сценарий с допълнителни мерки, 
базирани на ИНПЕК, и 3) сценарий за дългосрочен 
преход (СДП), който предвижда трансформиращо 
икономическо преструктуриране на моделите на 
потребление и проникване на алтернативни техно-
логии.

Калкулаторът създава икономически модел, ба-
зиран на основните тенденции на потребление, 
които влияят върху трасирането на бъдещите 
траектории на декарбонизацията. Тенденциите в 
индивидуалното и колективното потребление се 
основават на набор от индикатори, свързани с на-
чина на живот, като хранителния режим на хората 
(напр. равнище на консумация на месо, общ при-
ем на калории), планираните пътувания (брой път-
ници на превозно средство, изминато разстояние 
на година), жилищните предпочитания (гъстота на 
обитаване) и потребителското поведение (използ-
ване на хартия или пластмаса, заместване на про-
дукти, подход към рециклирането на хранителни 

3	 Калкулаторът е разработен като част от проекта 
EUCALC, финансиран от програмата „Хоризонт 2020” на 
Генералната дирекция на ЕК за научни изследвания и 
иновации. Проектът е разработил модел с отворен код, 
комбиниран с „Изследовател на пътищата на прехода”, 
както и учебни инструменти, предназначени да ангажи-
рат и да се използват от европейските и националните 
политически стратези, от бизнеса, от неправителствени-
те организации и други участници в обществото. Лесният 
за използване модел може да послужи като ключов ин-
струмент за българското правителство при изготвянето 
на различните дългосрочни сценарии и при разработва-
нето на ефективни енергийни политики.

4 Базиран на калкулаторите на Маккей и повлиян от раз-
работката на Европейския калкулатор.

https://mackay�carboncalculator.beis.gov.uk/
https://www.european-calculator.eu/
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отпадъци, дистанцията, измината от товарния 
превоз). Моделът отчита, че тези микротрендове 
са повлияни от макроразвитието на демографски-
те фактори, урбанизацията, икономиката и цените 
на изкопаемите горива. Начинът на живот, иконо-
мическите и демографските тенденции са водещи 
при очертаването на траекториите на развитие на 
петте основни сектора, които са анализирани:

• Производство на храни и използване на земята 
(LULUCF)

• Транспорт
• Сгради
• Промишленост
• Доставка на енергия.

Декарбонизацията в петте икономически отра-
съла е пряко следствие от избора на политики и 
технологичното развитие. Въз основа на модели-
те за промяна (дефинирани като лостове), Калку-
латорът предварително определя четири нива 
на амбиция по пътя към декарбонизация, като 
изследва отделните индикатори, обуславящи се-
кторните промени (вж. Фигура 1). Нивата на чети-
рите амбициозни цели са модифицирани така, че 
да отразяват националния контекст, исторически 
предопределеното социоикономическо разви-
тие и икономическотехнологичните ограничения. 
Следователно, определяйки нивото на амбиция за 

всеки индикатор, Калкулаторът може да се из-
ползва от българските политици и заинтересова-
ните страни за създаване на адаптирани сценарии 
за прехода, които изследват конкретните промени 
в стратегическата рамка.

Въз основа на съществуващите национални доку-
менти за дългосрочна енергийна политика, насто-
ящият анализ моделира три основни сценария за 
българския преход към декарбонизация с помощта 
на Калкулатора на ЕС:

• референтен (базов) сценарий: в съответствие с 
текущите политики и мерки, без структурно пре-
минаване към пълна декарбонизация на основ-
ните сектори, разглеждани от Калкулатора.

• сценарий по инпек: базиран на целите, зало-
жени в Интегрирания национален план за енер-
гетика и климат.

• сценарий за дългосрочен преход (сдп): пред-
виждащ децентрализация на енергийната сис-
тема с широко използване на интелигентни 
мрежи, секторна интеграция (електричество, 
отопление и охлаждане и транспорт), управле-
ние на енергийното потребление, енергийни 
общности за създаване и ползване на възобно-
вяеми енергийни източници и интелигентни сис-
теми за производство и съхранение на соларна 
електроенергия от общностите.

Фигура 1. нива на амбиция при траекториите на декарбонизация във всеки секторен лост

Източник: CLIMACT.
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ключови заключения 
от сценариите 
за декарбонизация

Трите сценария имат за цел да преодолеят разли-
ката между посложните, интегрирани климатични 
и енергийни модели и практическите нужди на по-
литиците, подготвящи дългосрочната стратегия за 
декарбонизация на България.

емисии и крайно енергийно 
потребление

Всички сценарии показват бързо намаляване на 
емисиите на ПГ между 2015 и 2050 г., макар и с раз-
лични темпове. Основният двигател на стремглавия 
спад е развитието на енергийния сектор. Пълното 
премахване на въглищата и природния газ става 
неизбежно поради нарастващите цени на квотите 
за въглеродни емисии, което прави електроцентра-
лите, използващи изкопаеми горива, неконкурент-
ни на регионалните електроенергийни пазари.

При референтния сценарий обаче преходът към 
почти нулева въглеродна икономика не е възмо-
жен до 2050 г., въпреки четирикратния спад на 
емисиите. Поради твърде малкото технологични 
промени в индустриалния и в транспортния сек-
тор, в този сценарий емисиите дори се увеличават. 
Важно е да се отбележи, че негативните емисии 
чрез секвестриране на въглерод са се удвоили и са 
достигнали до минус 16,74 метрични тона емисии 
на CO2, поради оптимизацията на земеползване-
то и повторното залесяване на неизползвани зе-
меделски и промишлени обекти. Това е основен 
фактор, допринасящ за спада на емисиите на пар-
никови газове във всички сценарии.

Найважният елемент, който разграничава нивата 
на амбиция в трите сценария, е крайният срок за 
поетапно спиране използването на изкопаеми го-
рива в производството на електроенергия. В сцена-
рия за дългосрочен преход се ускорява премахва-
нето на лигнитните въглища и природния газ, като 
до 2025 г. всички електроцентрали с емисии на CO2	
над 500 гр/кВтч вече няма да получават държавна 

подкрепа без прилагането на специален механи-
зъм за капацитет. Сценарият по ИНПЕК и референт-
ният пък предвиждат поетапното отпадане на тези 
централи да се забави съответно с 5 и 10 години. 
Тази политическа насока противоречи на стратеги-
ческата рамка на дългосрочната енергийна полити-
ка на ЕС.

За разлика от емисиите на парникови газове, край-
ното потребление на енергия не намалява толко-
ва бързо. В референтния сценарий намалява от 
101 ТВтч през 2015 г. до 84 ТВтч през 2050 г., въпре-
ки увеличение на потреблението на природен газ 
от 25% и запазването на настоящите тенденции в 
търсенето на електроенергия (нейният дял нара-
ства от 25 до 30%). Междувременно, търсенето на 
биомаса се свива с 35% до 2050 г., тъй като дома-
кинствата постепенно се отказват от използването 
на дърва за огрев. Нарастването на използването 
на алтернативни горива, включително водород, е 
много бавно в референтния сценарий. Търсенето 
на водород се повишава до само 1,66 ТВтч през 
2050 г., или 2% от крайното енергийно потребле-
ние. Моделът също така разкрива, че промишлено-
то и транспортното потребление остава приблизи-
телно същото, тъй като България не е приложила 
политически мерки за стимулиране на енергийната 
ефективност в жилищния сектор и не е направила 
някаква основна промяна в транспортните условия 
или предпочитания.

В сценария по ИНПЕК крайното търсене на енергия 
намалява, но едва след 2030 г., и то ограничено, 
като това се дължи найвече на постепенното, по-
етапно спиране на използването на бензин и ди-
зел в транспортния сектор и рязкото снижаване в 
търсенето на природен газ след 2035 г. Моделите 
на потребление на електроенергия остават до го-
ляма степен незасегнати (1/4 от общото), тъй като 
икономиката продължава своя преход към елек-
трификация. Както и в референтния сценарий, по-
треблението на биомаса намалява, но само с около 
20% и само до 2030 г. Навлизането на поиноватив-
ни енергии, включително биогорива, водород и 
егорива, е все още вяло, тъй като политическите 
мерки не са достатъчно амбициозни, за да осигу-
рят стимули за частни инвестиции в алтернативни 
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Фигура 2. траектории на емисиите на парникови газове в трите сценария: 1) референтен; 
2) сценарий по интегрирания план (инпек); 3) сценарий за дългосрочен преход (сдп)
(млн. тона CO2 екв.)

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на сценариите, разработени с помощта на Калкулатора.
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енергийни технологии5. Потреблението на водород 
остава само 0,25 ТВтч към 2050 г.

Сценарият за дългосрочен преход, от друга стра-
на, предвижда много подълбока трансформация 
на моделите на енергийно търсене. Общото край-
но потребление на енергия намалява наполовина 
през следващите три десетилетия, достигайки до 
47,55 ТВтч, а промените вече са осезаеми през 20те 
години на 21ви век. Както и при другите два сцена-
рия, спадът се основава на постепенното премахва-
не на природния газ и течните горива (включително 
значително понижение в търсенето на биогорива) в 
замяна на все поважната роля, която заемат елек-
тричеството (към 2050 г. 50% от общото потреб-
ление), егоривата и водородът. Както може да се 
предположи от промяната в състава на горивата, 
намаляването е резултат от цялостно преминаване 
към сгради с почти нулево потребление на енергия 
(сградното търсене на енергия намалява наполови-
на), които до голяма степен зависят от декарбони-
зацията на електроснабдяването. Общото потреб-
ление на енергия в транспорта спада три пъти, тъй 
като СДП предполага преминаване към пошироко 
навлизане на обществения транспорт и споделено 
използване на превозните средства.

електроенергетика

Както се посочва в анализа на траекториите на еми-
сиите и потреблението на енергия, разнообразният 
електроенергиен микс е от решаващо значение за 
нисковъглеродния преход. Два са основните показа-
теля, които разграничават нивата на амбиция за раз-
витие на енергийния сектор: скоростта на поетапно-
то спиране използването на изкопаемите горива и 
присъединяването на нови ВЕИ електроцентрали.

ВЕИ ще доминират производството на електро
енергия във всички сценарии, дори да не се вземат 

5 Важно е да се отбележи, че алтернативният сценарий по 
ИНПЕК се различава значително от моделите на енерго-
потреблението, заложени в официалния стратегически 
документ на българското правителство. Моделът в Кал-
кулатора предполага поконсервативно въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност и побавен преход към 
използването на алтернативни горива в промишленост
та и в сградния сектор.

конкретни мерки за тяхното насърчаване. Конку-
рентната себестойност на произведената електро-
енергия (НРЕ) ще повиши техния коефициент на из-
ползване, превръщайки ги в основен доставчик на 
електроенергийна мощност в системата. Трансфор-
мацията, особено в найамбициозния сценарий за 
дългосрочен преход, е толкова дълбока, че дори 
натоварването на действащите в момента блокове 
в аЕЦ „Козлодуй” може да се понижи, тъй като след 
2040 г. електрическата система се насища с центра-
ли, базирани на ВЕИ.

Както референтният, така и сценарият по ИНПЕК 
предвиждат пълното премахване на електроцен-
тралите, базирани на въглища и природен газ, до 
2035 г., като траекторията при сценария на ИНПЕК 
е съвсем малко постръмна след 2025 г. Дотогава 
се преустановява производството на само 1/5 от 
капацитета на електроцентралите, работещи на въг
лища, но поради много ниския производствен ка-
пацитет (на около 20% от мощността си заради ви-
соките оперативни разходи), общото производство 
на електроенергия от въглища става незначително. 
През 2030 г. въглищните централи вече работят 
само на 8% от мощността си и около половината от 
инсталирания капацитет е спрян. Преди това спадът 
в производството на електроенергия от въглища се 
покрива частично от новоинсталирани централи, 
базирани на природен газ, но производственият им 
капацитет също е относително нисък – 37%, което 
означава, че цялостното производство на електро-
енергия от газ остава маргинален фактор в българ-
ската електроенергийна система.

В найамбициозния СДП производството на елек-
троенергия от въглища и газ се прекратява напъл-
но до 2030 г. Съществува една важна подробност: 
въглищният капацитет, който все още се използва 
след 2025 г., запазва относително висок производ-
ствен капацитет от близо 50%, тъй като внедряване-
то на електроцентрали от възобновяеми енергийни 
източници не се увеличава достатъчно бързо, за да 
покрие отсъствието на базови мощности в електро-
енергийния баланс.

Във всички сценарии през следващите тридесет 
години производството на електроенергия от ВЕИ 
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ще покрие загубите от спирането от експлоата-
ция на електроцентрали, използващи изкопаеми 
горива. Дори и в найконсервативния сценарий, 
при съществуващите мерки, производството на 
електроенергия, базирано на ВЕИ, се увелича-
ва с около 21% от 2015 до 2030 г. и се удвоява до 
15,77 ТВтч през 2050 г. Въпреки това, ВЕИ биха 
представлявали само 36% от търсенето на елек-
троенергия, далеч от целите на ЕС за почти 100% 
производство на електроенергия от възобновя-
еми източници. Възходът на ВЕИ произтича почти 
изцяло от трикратния скок в производството на 
електроенергия от фотоволтаични централи през 
следващите три десетилетия. Това е логично, тъй 

като без държавна политическа подкрепа за нови 
инвестиции за изграждане на ВЕИ, найлесният и 
достъпен начин да се постигне целта би бил из-
ползването на големия потенциал на страната за 
присъединяването на малки фотоволтаични цен-
трали, включително и за децентрализирано про-
изводство на електроенергия и потребление от 
енергийните общности.

Сценарият по ИНПЕК разкрива повисока амбиция 
за въвеждане на ВЕИ. Генерираната електроенер-
гия от възобновяеми източници до 2050 г. достига 
почти 26 ТВтч, което е обусловено от очакваното за 
същия период 6кратно увеличение на капацитета 

Фигура 3. преустановяване използването на изкопаеми горива и участие на веи 
в производството на електроенергия (твтч) – сценарий по интегрирания план (инпек)

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на сценариите, разработени с помощта на Калкулатора.
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на оншорните вятърни електроцентрали (ВяЕЦ) и 
трикратния скок на инсталираните фотоволтаични 
централи (ФЕЦ). В резултат на това, до 2050 г. ВЕИ 
покриват повече от 50% от електроенергийното 
потребление. Въпреки напредъка във внедрява-
нето на ВЕИ, сценарият по ИНПЕК показва умерена 
амбиция относно интегрирането на помодерни 
технологии, включително експлоатацията на гео
термалния потенциал на България и офшорните 
вятърни електроцентрали.

В сценария за дългосрочен преход ВЕИ секторът 
преминава през трансформация, тъй като инвести-
торите използват поголямата част от потенциала 
на страната в различни технологии за производ-
ство на електроенергия, включително биомаса6, 
геотермална енергия и офшорни вятърни елек-
трогенератори. Основните двигатели на растежа 
на възобновяемите енергийни източници обаче 
остават оншорните ВяЕЦ и ФЕЦ (вж. Фигура 3 по
горе). Електроенергийното производство възлиза 
на 53 ТВтч през 2050 г., което означава, че България 
достига целта на ЕС за 100% производство на енер-
гия от възобновяеми източници.

При помалко амбициозните сценарии страна-
та става нетен вносител на електроенергия след 
2040 г., тъй като въвеждането на ВЕИ не е доста-
тъчно бързо, за да покрие загубите от генериране-
то на базовия товар. Както предишни изследвания 
от моделирането на електроенергийната система 
установиха, показателят за адекватност на произ-
водството на електроенергия, който се определя 
от способността на конкретна държава да задово-
ли адекватно равнищата на търсене на електро-
енергия спрямо разполагаемите производствени 
мощности, спада почти до нула7. Въпреки това, 

6 Понастоящем устойчивото използване на биомасата 
в България не е в съответствие с Директивата на ЕС за 
възобновяемата енергия – RED II, която определя въгле-
родния отпечатък на биомасата и въздействието върху 
биологичното разнообразие като ограничителни факто-
ри за пълното използване на потенциала на биомасата 
на държавите членки.

7 Интегриран национален план за енергетика и климат 
на Република България, 2021 – 2030. Министерство на 
енергетиката и Министерство на околната среда и во-
дите.

като се има предвид разширеният капацитет за 
взаимосвързаност на преносните системи в Юго-
източна Европа, страната все още ще бъде в със-
тояние да покрива своите енергийни нужди, което 
означава, че системната адекватност остава по-
ложителна8. В СДП обаче базираните на ВЕИ цен-
трали допринасят за акумулирането на излишък 
от електрическа енергия, превръщайки България 
от нетен вносител между 2030 и 2040 г. в основен 
нетен износител, като до 2050 г. продажбите на 
електроенергия в чужбина достигат една трета от 
търсенето на енергия.

сгради

Основният фактор, определящ пътя към декар-
бонизация при сградите, ще бъде ролята на ото-
плението, което остава найважният компонент 
в енергийното търсене. Дори при наймалко ам-
бициозния сценарий общото търсене спада от 
34,02 ТВтч през 2020 г. до 26,19 ТВтч до 2050 г. 
Това може да се дължи на постоянното подобря-
ване на енергийната ефективност, включително 
чрез замяна на поенергоемки горива като дър-
вата за огрев и централното отопление с елек-
тричество и природен газ. Всъщност след 2035 г. 
газът прави изненадващо завръщане в сградното 
потребление на енергия, като поема поголямата 
част от пазарния дял, заеман от централното отоп
ление днес. Въпреки посочените мерки за енер-
гийна ефективност, дълбочината на обновяването 
на сградите остава не много амбициозно, тъй като 
допринася само за около 10% енергийни спестя-
вания на сграда.

В поамбициозния сценарий на ИНПЕК намалява-
нето на общото крайно потребление на енергия е 
много подрастично, като до 2050 г. достига 40% 
(20,22 ТВтч). Водородът и различните видове син-
тетичен газ, биометанът и термопомпите (енергия 
от околната среда) леко увеличават ролята си за 
покриване на сградното търсене на енергия, а до 

8 Др Сабо, Л. и колектив (2017), SEERMAP: South East 
Europe Electricity Roadmap South East Europe Bulgaria 
country report, (Пътна карта за електроенергетиката в 
Югоизточна Европа – регионален доклад за Югоизточна 
Европа), септември 2017 г.
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2050 г. използването на природен газ почти изчез-
ва. Постепенното премахване на дървата за огрев 
като източник на отопление в сградите е в противо-
речие с прогнозите на ИНПЕК, който само за 20те 
години на нашия век предвижда повече от 10% уве-
личение на използването на биомаса за отопление 
и охлаждане.

В СДП въглеродният интензитет на енергийното 
потребление в сградите бързо намалява. Емисии-
те падат от 1,19 млн. тона CO2 екв. през 2020 г. до 
едва 0,02 млн. през 2050 г. Особено важно е, че 

емисиите, свързани с погряването на вода, дости-
гат нула през 2050 г., тъй като електрификацията 
покрива изцяло този вектор на търсене. Сценари-
ят за дългосрочен преход предвижда найзначи-
телния и найстръмния спад в общото енергийно 
търсене в сградите, което до 2050 г. ще намалее 
наполовина – до 17,36 ТВтч. За целта обаче е не-
обходимо делът на сградите, които се обновяват 
всяка година да нарасне до 3% в жилищния и до 
4% в нежилищния сектор, а енергийните спестява-
ния – до 50% в жилищния и до 90% в нежилищния 
сектор.

Фигура 4. търсене на енергия за крайно потребление в сградите а) по предназначение 
и б) по вид гориво – сценарий за дългосрочен преход (твтч)

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на сценариите, разработени с помощта на Калкулатора.
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Найголемият напредък в енергийната ефективност 
се наблюдава при отоплението, където потребле-
нието е само една трета от това, което предвижда 
референтният сценарий. Това предполага, от една 
страна, промени в моделите на потребление, като 
например намаляване на търсенето на допълни-
телна жилищна площ на глава от населението и оп-
тимизиране на наличната жилищна площ на всеки 
човек, и от друга, подобрения в изолацията, прео-
борудване и модернизация, както и растеж на но-
вопостроени сгради.

Съгласно преразгледаната Директива относно 
енергийните характеристики на сградите ще 
бъдат необходими значителни икономии на енер-
гия в жилищния и обслужващия сектор през 20те 
години на нашия век. Макар правителството да 
осъзнава, че постигането на целите за повисока 
енергийна ефективност ще изисква значително об-
новяване на сградния фонд9, е необходимо то да 
осигури посилна подкрепа за подмяна на неефек-
тивното битово отопление. Следователно както 
ИНПЕК, така и Националният план за възстановя-
ване и устойчивост (НПВУ) трябва да предоставят 
поподробна и резултатна климатична стратегия за 
постигане на почти нулево потребление на енер-
гия в сградите, което е свързано със специфични 
показатели за изпълнение и последващи оценки 
на въздействието.

Въпреки поамбициозните цели на правителството 
за обновяване и саниране на сградите и насърчава-
не използването на ефективно централно отопле-
ние и охлаждане чрез модернизиране на общест-
вените сгради, са необходими поцеленасочени 
мерки за интегриране на възобновяемите енергий-
ни системи, например поставянето на фотоволта-
ични инсталации по покривите. Изпълнението на 
СДП предполага също и добавяне на алтернатив-
ни възобновяеми източници на отопление, вклю-
чително геотермална енергия и термопомпи. Това 
би могло да се постигне чрез създаване на специ-
ални държавни програми за изграждане на малки 

9 Интегриран национален план за енергетика и климат 
на Република България 2021 – 2030. Министерство на 
енергетиката и Министерство на околната среда и во-
дите.

инсталации за ВЕИ, децентрализирано енергийно 
производство и намаляване на зависимостта на 
уязвимите потребители от субсидираните цени на 
енергията.

транспорт

Въглеродните емисии в транспортния сектор са 
резултат главно от използването на автомобили и 
микробуси за превоз на пътници, което е причина 
за 3/4 от емисиите на парникови газове в България, 
възлизащи на 9,53 млн. тона CO2 екв. през 2020 г. 
Референтният сценарий предвижда спад на еми-
сиите с 35% до 2050 г. Прогнозираното намаление 
обаче е отчасти в противовес с очакваното поголя-
мо потребление на товарния превоз, което гаран-
тира, че през следващите 30 години общите еми-
сии на парникови газове ще спаднат само с 2 млн. 
тона CO2 екв.

Българският ИНПЕК залага на идеята емисиите на 
парникови газове в транспорта да се намалят по-
средством въвеждането на много повече електри-
чески и хибридни превозни средства в обществе-
ния и в частния транспорт. Необходимо е също да 
се подобри значително ефективността на товарни-
те превози, за да запазят сегашното си равнище, въ-
преки очакваното ускоряване на икономическата 
активност в страната.

Сценарият по ИНПЕК илюстрира как главно чрез 
технологични подобрения и преход към нисковъг
леродни горива ще се постигне 75% намаление 
на емисиите. Вглеждайки се повнимателно в тра-
екториите на енергийното потребление обаче, се 
установява, че електро горивата след 2030 г. бързо 
нарастват от 0 до 5,98 ТВтч, но ролята на електри-
фикацията в транспорта остава ограничена.

За да постигне пълна декарбонизация през след-
ващите 30 години, България трябва да намали пот
реблението на енергия в транспортния сектор със 
76%, което е два пъти повисока стойност от иконо-
миите на енергия в сектора, предвидени в ИНПЕК. 
Тези прогнози са в съответствие със СДП и ще изиск
ват поголяма амбиция в националната политика 
по отношение на използването на егоривата и въ-
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веждането на мерки, ограничаващи използването 
на изкопаеми течни горива, както и прилагането на 
политики, стимулиращи промяна в потребителски-
те нагласи.

Ключов фактор за успеха на ниско въглеродния 
преход в транспортния сектор ще бъдат промени-
те в тенденцията на търсенето на пътнически пре-
воз. Без налагането на сериозни стимули за огра-
ничаване закупуването на нови превозни средства, 
както в референтния, така и в сценария по ИНПЕК, 
търсенето в сектор транспорт се понижава с око-
ло 2025% найвече посредством намалението на 
притежанието на коли след 2040 г. и почти пълно-
то изчезване на обществения автобусен транспорт. 
Само в СДП търсенето на пътнически превоз се сви-
ва наполовина до 44,23 млрд. човекокилометра 
на базата на тройно намаление на използването на 
лични автомобили спрямо равнищата от 2015 г. и 
четворно увеличение на железопътния трафик. За 
да осъществи подобна дълбока трансформация на 
транспортния сектор, правителството трябва значи-
телно да улесни навлизането на високо ефективни 
автомобили и увеличение на използването на об-
ществения транспорт.

Сценарият предвижда, че средностатистически-
ят пътник би трябвало да ограничи разстоянията, 
изминати с различни видове транспорт, като до 
2050 г. намалението е с 25% (реф.) и 46% (СДП). 
Сценарият по ИНПЕК прогнозира километрите на 
пътническия превоз да спаднат с 39% за посочения 
период, за да се постигнат целите за декарбони-
зация. Подобна тенденция би довела до помалко 
използване на автомобили, автобуси и авиация. 
Според всички сценарии, железопътният транс-
порт остава единствената възможност, която в 
дългосрочен план би се използвала от 2 до 4 пъти 
поинтензивно. Поради тази причина модерниза-
цията на железопътния транспорт и развитието на 
инфраструктурата трябва да бъдат един от ключо-
вите инвестиционни приоритети на българското 
правителство.

Декарбонизацията на транспортния сектор ще за-
виси не само от тенденциите в търсенето и пред-
почитанията за използване на обществения транс-

порт, но и от еволюцията на дела на нискоемиси-
онните и на електрическите автомобили. Пътниче-
ските превозни средства с найниска въглеродна 
интензивност – в това число електрическите пре-
возни средства и хибридните автомобили, попадат 
във фокуса на транспортните политики от 2010 г. 
Основните мерки в подкрепа на използването на 
електрически и хибридни превозни средства бяха 
премахването на годишните данъци и пониските 
такси за покупка и регистрация.

Стратегията насърчава развитието и производ-
ството на такива превозни средства в България и 
предвижда подкрепа за научноизследователска 
и развойна дейност в областта на чистите транс-
портни технологии. Поставени са и конкретни 
цели: по отношение на дела на алтернативните 
горива (биогоривата например да имат 12% дял) 
и премахването на местните данъци върху елек-
трическите превозни средства (с изключение на 
хибридните). Въпреки съществуващите данъчни 
стимули, електрическите превозни средства пред-
ставляват помалко от 1% от общия автомобилен 
парк в страната (помалко от 300 превозни сред-
ства през 2018 г.). Хибридните автомобили отбе-
лязват поголям скок в продажбите и в момента 
има около 3000 от тях (спрямо липсата на каквито 
и да било през 2010 г.)

Запазването на настоящата политическа рамка, 
която не предлага стимули за ниско и нулевоеми-
сионни превозни средства в България означава, 
че към 2050 г. ще бъдат регистрирани само око-
ло 38 000 батерийни електрически автомобила, 
а използващите горивни клетки все още няма да 
са навлезли. В същото време, новите нискоеми-
сионни автомобили ще представляват само 6% от 
общия брой, което означава, че доминацията на 
автомобилите с двигатели с вътрешно горене ще 
е непокътната. Като цяло, около 155 000 ниско
емисионни автомобила ще се присъединят към 
автомобилния парк на страната. При сценария по 
ИНПЕК, присъединяването на нулевоемисионни 
и нискоемисионни автомобили е много сериоз-
но особено след 2030 г., когато електромобилите 
и тези с горивни клетки съставляват около 8% от 
целия парк. Хибридните и газовите автомобили 
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представляват други 20% от регистрираните пре-
возни средства.

Въпреки това, за да се постигне радикална декар-
бонизация на транспортния сектор, СДП предвиж-
да нулевоемисионните автомобили да формират 
50% от автомобилния парк (Фигура 5). В крак с ви-
соката амбиция за декарбонизация при този сцена-
рий, ще са необходими сериозни промени в пове-
дението на потребителите, за да се намали броят 
регистрирани автомобили до под половин милион 
към 2050 г.

Ще са необходими сериозни усилия, за да се проме-
нят нагласите на населението и да бъдат стимулира-
ни да преминат към алтернативите на обществения 
транспорт, като използват например железопътния 
транспорт при извънградско пътуване, вместо да се 
придвижват със собствените си автомобили. При 
нисковъглеродния преход всички сценарии пред-
виждат въвеждането в транспортния сектор на въз-
пиращи фактори, ограничаващи притежаването на 
превозни средства, включително налагането на фи-
скални мерки, които правят използването на авто-
мобили непосилно скъпо, или на държавни схеми 
за бракуване на стари превозни средства.

промишленост

Един от найтрудните сектори за декарбонизация е 
промишлеността, където процесът по оптимизира-
не на материалната и енергийната ефективност из-
исква въвеждането и интегрирането на скъпи тех-
нологии и адаптирането към много различни про-
изводствени процеси. Като се има предвид очаква-
ното продължаване на българския икономически 
растеж и постепенното сближаване със средните 
стандарти на благосъстояние в ЕС, не е изненадва-
що, че в поконсервативните сценарии – референт-
ния и този по ИНПЕК – потреблението на енергия в 
промишлеността, както и отделянето на емисии на 
парникови газове, остават постоянни или дори леко 
се увеличават между 2015 и 2050 г. Повече от една 
четвърт от емисиите и потреблението на енергия се 
генерира от леката промишленост (тук тя се опре-
деля като други индустрии).

Сред основните двигатели на промяната на въг	
леродната и енергийната интензивност на индуст	
риалното производство е и ефективността на из-
ползването на материали. С оглед очаквания силен 
икономически ръст през следващите три десети-
летия, българското правителство трябва да пред-

Фигура 5. промени в автомобилния парк по вид двигател на автомобил според сценария 
за дългосрочен преход

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на сценариите, разработени с помощта на Калкулатора.
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ложи държавна помощ под формата на данъчни 
стимули, финансови инструменти и налагането на 
високи промишлени стандарти за бизнес проекти, 
които оптимизират вътрешните производствени 
процеси. Резултатът би бил цялостно свиване на 
количеството материали, необходими за единица 
продукт. Както референтният, така и сценарият на 
този по ИНПЕК предвиждат подобно намаление на 
материалния интензитет с около 4% до 50%, което 
обаче е недостатъчно за постигане на необходимо-
то свиване на производството до 2050 г. Само при 
СДП, при който има увеличение на материалната 
ефективност с 10%, може да се постигне 30% нама-
ление на общото производство на материали, въп	
реки дългосрочните икономически тенденции.

Както и при останалите икономически сектори, 
като сградния и транспортния, електроенергията е 
основното гориво за индустрията, с дял от 40% от 
общото енергийно потребление. Електричеството 
измества природния газ, чието използване намаля-
ва с повече от 40% до 2050 г. в сценария по ИНПЕК, 
макар и много постепенно след 2035 г.

Индустриалната трансформация в СДП е още по
видима, тъй като електричеството вече заема око-
ло 43% от потреблението на енергия, а природният 

газ и петролните продукти са почти премахнати до 
2050 г., като този процес се ускорява след 2030 г. 
СДП предвижда значително навлизане на водоро-
да, биометана, течните биогорива, използването на 
отпадъци и егоривата, които общо съставляват по-
вече от една трета от микса. СДП се свързва също с 
30% намаление на цялото енергийно потребление 
поради големия напредък в енергийната ефектив-
ност в химическата промишленост, както и в произ-
водството на стомана, метали и хартия.

Тези подсектори вероятно ще бъдат сред найго-
лемите бенефициенти на финансовите потоци от 
оперативните програми (2021 – 2027) за подобря-
ване на конкурентоспособността и енергийната 
ефективност. В НПВУ има специална програма за 
подкрепа на енергийните икономии в промиш-
леността. Освен това е вероятно Механизмът за 
справедлив преход в комбинация с някои от хори-
зонталните политики при прилагането на фондове-
те на ЕС, като InvestEU, да се използва за постигане 
на такава трансформация. И все пак, без сериозен 
тласък от страна на правителството за увеличава-
не на стимулите за големия бизнес в развитието на 
вериги на доставки за кръговата икономика с висо-
ка материална ефективност, което да започне още 
през 20те години на нашия век, сценарият за дъл-

Фигура 6. потребление на енергия от горива в твтч (сценарий за дългосрочен преход)

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на сценариите, разработени с помощта на Калкулатора.
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госрочен преход е малко вероятно да прокара пътя 
към декарбонизацията на България.

земеделие, горско стопанство 
и земеползване

Селскостопанският сектор е вторият найголям из-
точник на парникови газове през 2016 г. с 11% от 
общите емисии на страната. Независимо от това, 
от 1988 г. насам се наблюдава обща тенденция на 
спад на емисиите в резултат на постоянното нама-
ляване на земеделските земи поради изоставяне 
на обработваеми площи и пониска популация на 
добитъка10. Намалената употреба на торове също 
допринася за снижаването на емисиите. Тенденци-
ята вероятно ще продължи и след 2030 г., като те 
ще достигнат само 3,31 млн. тона CO2 екв. до 2050 г. 
в референтния сценарий; 2,80 млн. тона CO2 екв. в 
сценария по ИНПЕК и 2,66 млн. тона CO2 екв. в сце-
нария за дългосрочен преход. И в трите сценария 
спадът в добивите е основният фактор, спомагащ 
за декарбонизацията на сектора. Междувременно

10 Интегриран национален план за енергетика и климат на 
Република България 2021 – 2030. Министерство на енер-
гетиката и Министерство на околната среда и водите.

емисиите от добитъка ще останат почти постоянни 
(с незначителна тенденция към намаляване).

Основно предизвикателство за българския селско-
стопански сектор са непрекъснато влошаващите се 
производствени условия в резултат на изменението 
на климата11 и липсата на стимули за малките еко-
земеделци да вземат активно участие в прилага-
нето на мерките за смекчаване на изменението на 
климата. В Националния план за възстановяване и 
устойчивост българското правителство предвиж-
да специална програма за устойчиво земеделие, 
включваща набор от мерки, насочени към цифро-
визация на земеделието и модернизация на хид-
ромелиоративната инфраструктура за справяне с 
някои от тези предизвикателства. България трябва 
също така да приеме целеви инструменти, чрез кои-
то последователно да се подкрепят устойчиви фер-
ми и дребни семейни фермери, вместо да се дава 
приоритет на големите агроиндустриални играчи, 
които обикновено са бенефициенти на директни-
те плащания от ЕС, без да изпълняват пошироки 

11 Пак там.

Фигура 7. емисии на парникови газове от горското стопанство и земеползването в сценария 
по интегрирания план (инпек) млн. тона CO2 екв.

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на сценариите, разработени с помощта на Калкулатора.
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социалноекологични цели. Екофермерите са тези, 
които прилагат иновативно биологично земеде-
лие, къси вериги на доставка на храни, подпома-
гано от общността селско стопанство и преработка 
на храните в самите ферми, което увеличава мест-
но отглежданите храни, осигурява повече местни 
работни места и благоприятства прехода към еко-
логично земеделие и стопански системи12.

Секторът на горското стопанство и земеползване-
то ще допринесе за бързото нарастване на отри-
цателните емисии след 2030 г., което също е отра-
зено в Националния отчетен план за горите13 и 
ИНПЕК. Очаква се отрицателните емисии да нарас-
нат от минус 6,17 млн. тона CO2 екв. през 2030 г. 
до минус 20,56 млн. тона CO2 екв. през 2050 г. в 
референтния сценарий и от минус 4,20 до минус 
20,30 млн. тона CO2 екв. в сценария по ИНПЕК14. 
Целевите прогнози за 2050 г. за емисиите от земе-
ползването са сходни в трите сценария (с малки 
разлики), поради което геоложкото съхранение на 
въглеродния диоксид ще играе основна роля за 
постигането на цялостната стратегия за декарбо-
низация на България15.

12 аграрен атлас: факти и цифри за земеделската поли-
тика на ЕС. 2019. Фондация „Хайнрих Бьол”, Friends of 
the Earth Europe, BirdLife Europe & Central Asia, Брюксел/ 
Берлин, 14 май.

13 Стоева, Л., Марков, Ив. и Жиянски, М. Национален от-
четен план за горите и определяне на референтното 
ниво на горите на България за периода 2021 – 2025 г.	
Министерство на околната среда и водите. София, 31 де-
кември 2018.

14 Интегриран национален план за енергетика и климат на 
Република България 2021 – 2030. Министерство на енер-
гетиката и Министерство на околната среда и водите.

15 ИНПЕК не предоставя допълнителни разяснения как ще 
бъде постигната целта за увеличение на отрицателни 
емисии от секвестриране до 2050 г. в сектора „Селско, 
горско и друго земеползване” (AFOLU), а също и как ще 
се променят моделите на земеползване до 2050 г. Пра-
вителството се позовава на шест мерки в ИНПЕК, кои-
то може потенциално да допринесат за отрицателните 
емисии в сектора, а именно 1) използването на „незале-
сени площи, предназначени за залесяване” в горски те-
ритории; 2) залесяване на изоставени земеделски земи, 
голи и обезлесени площи, ерозирали и застрашени от 
ерозия територии извън горските територии; 3) увели-
чаване на площта за градски и крайградски паркове и 
зелени зони; 4) възстановяване и устойчиво управле-
ние на влажните зони, защита и опазване на влажните 
зони в горските територии, торфищата и блатата; 5) въз 

изводи

Изложените сценарии дават пример за ефективен 
механизъм за вземане на решения, основаващи се 
на обективни данни. Посредством този инструмент 
за анализ може да се начертае пътна карта за пред	
приемане на конкретни мерки за декарбонизация 
от страна на българското правителство. Преходът 
на икономиката към нисък въглероден интензи-
тет поставя значителни икономически, социални и	
управленски предизвикателства, но също така пре-
доставя широк набор от възможности за нов тип 
екопредприемачество, зелен растеж и новаторско 
прилагане на зелените иновации. Следващите 3 до 
7 години ще бъдат от решаващо значение за осъ-
ществяването на тези възможности и постигането 
на зеления икономически преход в България, кои-
то същевременно ще подобрят благосъстоянието 
и качеството на живот на гражданите. Изключи-
телно важна е ролята на правителството за справя-
нето с това предизвикателство, като политически-
те лидери трябва да се съсредоточат върху онази 
променлива, която могат да контролират найдоб	
ре – подобряване на управлението на обществена-
та политика и публичния енергиен сектор.

Отключване на потенциала за електрификация 
и енергиен преход, задвижван от веи

• Резултатите от моделирането показват, че най
бързият и найевтиният начин за декарбониза-
ция на икономиката ще бъде трансформирането 
на електроенергийния микс. Това би означавало 
незабавно спиране на електроцентралите, ра-
ботещи на лигнитни въглища, и запазване на ни-
ския дял на природния газ в производството на 
електроенергия. За целта се изисква разработ-
ването и комуникацията на цялостни планове 
за справедлив преход на засегнатите региони, 

 становяване и поддръжка на защитни горски пояси и 
ново противоерозионно залесяване; и 6) увеличаване 
на плътността в изброените природни и изкуствени на-
саждения. Не се предоставят обаче допълнителни под-
робности относно размерите и обхвата на тези мерки, 
както и сроковете за тяхното прилагане, за да се напра-
ви количествена оценка за тяхното въздействие върху 
отрицателните емисии.



16

POLICY BRIEFNo. 96 декември 2020

нуждаещи се от огромна подкрепа и ясни ан-
гажименти за създаване на нови двигатели на 
икономическото развитие.

• Моделирането показва, че дълбоката декарбо-
низация на икономиката не би била възможна, 
ако се запази сегашният подход при създаване-
то на политики, като дори и умерено амбициоз-
на политическа стратегия няма да осигури нетни 
нулеви въглеродни емисии до 2050 г. Нужно е да 
се отключи огромният ВЕИ потенциал на страна-
та. Предполага се, че процесът ще се движи от 
частни инвестиции, които биха се възползвали 
от нарастващите цени на електроенергията на 
регионалните пазари. Въпреки това българското 
правителство ще трябва да осигури въвеждане-
то на много погъвкава регулаторна среда, коя-
то да премахне ненужната фискална и админи-
стративна тежест върху тези инвестиции.

• Настоящият подход за интегриране на ВЕИ 
електроцентрали е пасивен, тъй като както дър-
жавната и местната администрация, така и об-
ществените и частните енергийни монополи, 
поскоро блокират, отколкото насърчават про-
цеса. Необходим е проактивен подход за сти-
мулиране на производството на електроенергия 
от ВЕИ, при който правителството организира 
търгове за присъединяване на нови мощности, 
въвежда специализирана законодателна рам-
ка за децентрализирано производство на елек-
троенергия и насърчава масовото създаване на 
енергийни общности от домакинства и малки и 
средни предприятия, подкрепени с държавни 
инвестиции.

• България трябва да разработи и регулаторна 
рамка, която ще улесни интеграцията на най
модерните технологии, за да се отключи потен-
циалът на страната, включително чрез създава-
нето на офшорен вятърен парк в Черно море, 
индустриално производство на водород и раз-
работването на наличната геотермална енергия 
на местно ниво.

• За да се справи с непостоянството при произ-
водството на електроенергия от ВЕИ мощно-
сти, правителството трябва да вложи усилия 
за въвеждането на широкомащабни мерки за 
понижаване на потреблението, като подкрепи 
инвестициите в енергийната ефективност на 

жилищната инфраструктура, координацията на 
производствените цикли на големите потреби-
тели на електроенергия и развитието на разши-
рени вътрешни мрежови връзки16. Електроенер-
гийният системен оператор трябва да увеличи 
инвестициите в трансгранични електропроводи 
с високо напрежение и в модернизацията на 
преносната мрежа, за да осигури безпрепят-
ственото присъединяване на големи обеми от 
производството на ВЕИ електроенергия.

• Трансформацията на електроенергийния сектор 
има значително влияние върху структурата на 
енергийното потребление във всички икономи-
чески отрасли. Електрификацията се превръща 
в доминиращ метод за използване на енергия 
в сградите и в индустриалния сектор. В найам-
бициозния сценарий за декарбонизация елек-
тричеството осигурява над 60% от сградното 
енергопотребление и 40% от потреблението на 
енергия в индустрията. Българското правител-
ство трябва да насърчава, подпомага и управля-
ва този преход.

• България ще трябва да увеличи подкрепата си 
и чрез електрификацията на транспортния сек-
тор, при който във всички сценарии двигателят 
с вътрешно горене (ICE) запазва своята водеща 
роля, въпреки напредъка на производството на 
електрически и други нисковъглеродни превоз-
ни средства. Независимо от съществуването на 
редица стратегически документи, предлагащи 
различни политики за подкрепа на увеличава-
нето на дела на ефективните и екологични пре-
возни средства, не са предприети много практи-
чески стъпки за насърчаване използването им, 
поспециално в сектора на товарния и градския 
транспорт.

Максимизиране на улавянето на въглерода 
чрез оптимизирано земеползване

• Ключов фактор за успешната декарбонизация на 
икономиката е улавянето на въглерода при земе-
ползването. За да постигне целта за секвестри-

16 Център за изследване на демокрацията. Пътна карта 
за развитието на българската електроенергетика 
до 2050 г.: основни жалони. Policy Brief № 70, октомври 
2017 г.
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ране на въглеродните емисии на парникови	
газове, България трябва да увеличи потенци-
ала си за улавяне на въглерод в обработваеми-
те земи, поспециално в пасищата, и във влаж-
ните зони, което би могло да благоприятства 
биологичното разнообразие и плодородието 
на почвата.

• Всяко компенсиране на емисиите на парникови 
газове с увеличено ползване на необработва-
емите земи, включително мащабните мерки за 
залесяване, трябва да бъде подчинено на це-
лите на ЕС в областта на биологичното разноо-
бразие. Следователно правителството трябва 
да извърши оценка на степента на въздействие 
върху околната среда на различните мерки за 
залесяване и на други технологии за съхранение 
на въглерод, които биха могли да допринесат за 
поглъщането на въглерод по устойчив начин, в 
съответствие с правата върху земята и защитата 
на биологичното разнообразие.

• Програмите за засаждане на дървета трябва 
да бъдат разработени на ранен етап и да бъдат 
включени в НПВУ и оперативните програми за 
околна среда и регионално развитие. Понастоя-
щем мерките във втория стълб – „Зелена Бълга-
рия“, като част от НПВУ, не включват проекти за 
засаждане на дървета или други мерки за зале-
сяване, които биха допринесли и за създаване-
то на работни места в страни с налична необра-
ботваема земя като България. В същото време 
трябва да се увеличи ефективността на наказа-
телните преследвания срещу незаконната сеч и 
обезлесяването.

промяна на индивидуалните 
и колективните избори

• Моделираните сценарии ясно разкриват, че ос-
новната разлика между умереното намаляване 
на вредните емисии и пълната декарбонизация 
на икономиката се състои в трансформацията на 
индивидуалния и колективния избор на начин 
на живот, включващ:
– поефективно използване на съществуващия 

и новия сграден фонд, тъй като понастоящем 
над 30% от жилищата в България не са обита-
вани, докато други 40% са пренаселени;

– оптимизиране на търговските и бизнес сгра-
ди с цел намаляване на търсенето на нови 
офис площи;

– увеличаване на скоростта на сградното обно-
вяване от 1% до 3% на годишна база;

– приоритизиране цялостното обновяването 
на сгради, а не на настоящите повърхност-
ни подобрения като санирането предимно, 
което означава и преход към почти нуле-
ви енергийни сгради, с тясно интегрирано 
производство на топлинна и електрическа 
енергия от ВЕИ в цялостната структура на 
сградите;

– намаляване на хранителните отпадъци с една 
трета чрез използването на подобро съхра-
нение и логистика, както и на оптимизирана 
технология за преработка на храни;

– икономическо преструктуриране към про-
изводство на стоки с повисока добавена 
стойност, вместо зависимост от добива на 
полезни изкопаеми, с цел стабилизиране на 
потреблението на транспортни услуги;

– увеличаване употребата на стоки втора упо-
треба и повишаване степента на рециклира-
не на пластмаси, метали и други въглеродно
интензивни стоки.

• За да направят възможни подобни дълбоки 
промени в начина на живот на хората, прави-
телството трябва да въведе ясна рамка за поли-
тика на устойчиво потребление, която включва 
комбинация от фискални стимули и инвестиции, 
като например повишаване цената на разточи-
телното потребление или на собствеността вър-
ху превозно средство/имот, и от друга страна, 
огромни инвестиции в обществения транспорт 
и инфраструктурата за зареждане с електрое-
нергия, както и въвеждане на високоефективни 
стандарти за строителство.

• Гражданското образование, участието на мла-
дите хора и изграждането на капацитет на дър-
жавните служители и на частните предприемачи 
са фактори от ключово значение за осигуряване 
на устойчиво въздействие на мерки с дългосро-
чен мултиплициращ ефект, който да доведе до 
трансформация.

• Промяната както в технологиите, така и в пове-
денческите нагласи в моделите на потребление, 
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задействани от подобри правителствени стиму-
ли за постигане на просперитет и икономии на 
енергия, ще се окажат ключов фактор за декар-
бонизацията на сградния сектор. Това е процес, 
в който потребителите и общините трябва да 
бъдат активно включени, особено помалките 
общини с ограничен капацитет и поголям брой 
уязвими граждани. Необходима е и целенасоче-
на стратегия за справяне с енергийната бедност 
и ангажирането на уязвимите групи в създава-
нето на мерки за намаляване негативното въз-
действие върху климата.

• Модернизацията и разширяването на железо-
пътната инфраструктура трябва да бъдат осно-

вен приоритет при планирането и разпределе-
нието на финансирането, тъй като реализацията 
ще отнеме много време и ще струва много скъ-
по. Необходимо е да се промени прекомерният 
фокус върху автомобилния транспорт и изграж-
дането на магистрали, които досега са били 
крайъгълният камък на правителствената визия 
за транспорта на бъдещето, заложена и във фи-
нансовите пакети на оперативните програми на 
ЕС. Трябва обаче да има осезаем политически 
завой към възприемането на поустойчиви цели 
в транспортния сектор.




