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До Васил Щонов
Министър на икономиката и енергетиката
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Медиите
Относно:
Европейският съвет на 23 и 24 октомври в Брюксел и позицията на България за целите
от пакета „Климат и Енергетика“ 2030
Уважаеми г-н Президент,
В Коалиция за климата-България, обединяваща представители на заинтересовани
страни от гражданския сектор, медиите, научните среди и бизнеса, участват едни от
най-активните природозащитни организации в България, а също и такива, работещи на
европейско и глобално ниво. Темата за климатичните промени е приоритетна, както за
нас, така и за мнозина политически и икономически лидери в Европа и не само. В
България тази година също сме потърпевши от негативните аспекти на климатичните
изменения - доказано свързаните с тези изменения екстремни проявления на времето.
С настоящето писмо, бихме искали да Ви призовем по време на
Европейския съвет на 23 и 24 октомври да подкрепите най-амбициозните цели за
пакета „Климат и Енергетика 2030“, касаещи бъдещето както на България, така и
на целия Европейски съюз. Изключително важно е да осъзнаем, че ефектите от
климатичните промени могат да бъдат не само в посока увеличен риск от
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природни бедствия и допълнителни разходи, но също и в посока на нов подход за
икономическото развитие. За България подобна икономическа перспектива е една
подходяща възможност заради малкия мащаб на икономиката ни и все още
големия брой остарели неефективни производства. Това може да промени коренно
ситуацията и от страна с ниски доходи и мигриращи млади хора, да се превърнем
в модел за държава която е поела по сигурен устойчив път на развитие- модел,
използващ стимули за създаването на нови „зелени“ работни места и развитието
на ресурсно-ефективна икономика.
Многократно през последната година и половина от Коалицията внасяхме
писма, становища, организирахме публични срещи и имахме редица медийни участия
във връзка с процеса на преговори по пакета. За съжаление, само по време на двата
служебни кабинета, назначени от Вас, имаше някакво положително развитие в посока
на осветляване на преговорните процеси и подобряване на Българската позиция за
целите на ЕС до 2030 г.
Смятаме, че във Ваше лице България трябва да вижда реална подкрепа, за да
извърши истинския преход към про-европейки ценности и национални цели, които да
съответстват на развита държава. Кога, ако не сега, можете да докажете, че Вие като
Президент на България мислите за реална промяна днес в името на по-добро развитие в
следващите 15 години, подкрепяйки амбициозни и задължителни цели в пакета
„Климат и Енергетика“, валидни както за нашата страна, така и за другите страни
членки на ЕС. Убедени сме, че само с твърдата подкрепа на лидерите на Европа ще се
установи трайна тенденция за преход към нисковъглеродна икономика и реално
подобряване на икономическата ситуация чрез намаляване зависимостта от изкопаеми
горива, голяма част от които внос от Русия.
Една стабилна и амбициозна рамка на пакета „Климат и Енергетика“ до 2030 г.
ще помогне и за намаляване на енергийните разходи и сметки, които гражданите
плащат, ще даде на инвеститорите дългосрочна регулаторна стабилност, както и ще
спомогне за подобряване енергийната сигурност на Европа и България.
Бихме искали да Ви припомним някои от най-важните причини за България, като
мотив да подкрепите задължителни цели в пакета „Климат и Енергетика“ 2030 г.:
1. Енергийната ефективност: Изключителна важна и задължителна тема за
България. Време е за предприемане на реални действия по този въпрос.
Приемането на задължителна цел за енергийна ефективност на ниво ЕС ще:
- Повиши ефективността във всички сектори на икономиката и ще направи
българските производители по-конкурентни и в ЕС, и в международен
план.
- Ще доведе до положително влияние върху брутния вътрешен продукт, чрез
увеличена покупателна способност на населението.
- Ще доведе до намаляване разходите за енергия и на хората и на бизнеса.
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- Ще осигури значителна работна заетост във всички населени места и
региони, а не само в големите градски центрове.
- Не на последно място, ще доведе и до ползи за здравето на хората чрез
намаляване на замърсяването на въздуха от използването на
конвенционални изкопаеми горива.
2. Довършване на интерконекторните газови връзки със съседните страни на
България. Производството на биогаз, като алтернатива на вносния и
шистовия газ: Приемането на задължителни цели за 2030 г. ще:
- Позволи ускорено довършване на интерконекторните газови връзки на
България.
- Доведе до реално увеличение на производството на биогаз от отпадъци от
земеделието, животновъдството, пречиствателните станции, депата за
отпадъци.
- Намали зависимостта ни от вносен газ и изготвянето на реална оценка
дали и по какъв начин чрез производство на биогаз ще успеем да
осигурим значителен дял от нужните на страната количества газ.
3. Създаване на обща енергийна мрежа за пренос на електричество и
внедряването на smart grids: Приемането на задължителни цели за 2030 г. ще
позволи:
- Изграждането на интерконекторни връзки за обмен и продажба на
електрическа енергия със съседните страни.
- Ще позволи изпълнението
либерализационен пакет.

на

изискванията

на

третия

енергиен

- Ще позволи повишаване на конкуренцията в сектора и от тук ще се стигне
до намаление на крайните цени, на чисто пазарен принцип.
- Най-важния аспект е, че ще започнат реални инвестиции за изграждането
на функционираща „умна“ електропреносна мрежа, което да отговори на
съвременните изисквания и нуждите на крайните потребители.
4. Реална децентрализация на производството в енергийния сектор, чрез
малки ВЕИ мощности: Приемането на задължителни цели за ВЕИ до 2030 г. в
ЕС ще:
- Благоприятства постигането на енергийна независимост на домакинства,
населени места и бизнеса.
- Ще спомогне за адекватно разгръщане на технологиите на възобновяеми
енергийни източници.
- Ще осигури стабилен поток от постоянни инвестиции.
- Ще гарантира намаляването на зависимостта ни от изкопаеми горива
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- Ще доведе и до реално подобрение на здравето на хората чрез намаляване
на замърсяването на въздуха от използването на конвенционални
изкопаеми горива.
- Ще доведе до откриване на повече работни места в Европа,

Уважаеми г-н Президент,
Рамката на пакета „Климат и енергетика“ 2030 трябва да адресира глобалните
промени в климата и енергийната сигурност на Европа. Очакванията са, че решенията
на Европейския съвет на 23 и 24 октомври ще позволят да се приближим максимално
към поставените индикативни цели за 2050 г.
Призоваваме Ви да подкрепите 3-те амбициозни и обвързващи цели за
намаляване на емисиите, увеличаване дела на ВЕИ и повишаване на енергийната
ефективност, което ще допринесе за подобряване на качеството на живот в нашата
страна и ще случи истинска и качествена промяна към нов подход за развитие на
икономиката ни.
От Коалиция за климата-България се надяваме да вземете предвид споделеното погоре и твърдо да подкрепите най-амбициозните цели, които касаят бъдещето на всички
нас.

За коментари и информация:
Георги Стефанов, WWF – България
gstefanov@wwfdcp.bg, 02/950 50 40; моб: + 359 887 517 976;
Деница Петрова, Грийнпийс,
denitza.petrova@greenpeace.org, 02/943 11 23, моб: +359 889 880 908
Тодор Тодоров, За Земята
t.todorov@zazemiata.org, 02/943 11 23
Допълнителна информация:
Към “Коалиция за климата - България” вече се присъединиха организациите:
Блулинк Информационна мрежа, Екологично сдружение „За Земята“, Информационен и учебен център
по екология, Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права”, Сдружение „Агролинк“,
Сдружение „Природа назаем“, Фондация "Деметра", WWF Световен фонд за дивата природа –
България, Приятели на земята – България, Регионален екологичен център - София, Институт за Зелена
Политика, Народно читалище „Бъдеще сега”, Сдружение „Велоеволюция“, „Млади зелени“, Фондация
„Оранжева луна”, Университетски клуб UNECO, Списание 8, Горичка: зеленият сайт, Червената къща Център за култура и дебат, Фондация „Европейски екологичен фестивал”, GREENPEACE - България,
представители на академични среди, бизнеса и др.
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