12.11.2015
гр. София
Изх. № 01802

До: Ивелина Василева
Министър на околната среда и водите
Копие до: Силвия Рангелова
МОСВ, Ръководител на работна група 20
Копие до: Боряна Каменова
МОСВ, Директор дирекция политики по изменение на климата

Относно: Позицията на Република България за Конференцията на страните по
Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP21) от 30-ти
ноември до 11-ти декември 2015 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МОСВ,
От името на Коалиция за климата-България, обединяваща представители на
заинтересовани страни от гражданския сектор, медиите, научните среди и бизнеса,
бихме искали да изразим своите препоръки и насоки относно разработването и
приемането на позицията на Република България за Конференцията на страните по
Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP21), която ще се проведе
в началото на декември т.г. в Париж, Франция.
Ние като общност, загрижена и работеща за предприемане на важните и нужни в
момента действия за реагиране на промените в климата у нас, смятаме, че България
трябва да заеме проактивна позиция относно формирането на дългосрочни цели и
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политики, както и да се ангажира за прилагането на конкретни мерки и действия
в страната за смекчаване на последствията от негативните ефекти от промените в
климата.
Страната ни може да се нареди сред държавите, които осъзнават и работят
за преодоляване на рисковете, предизвикани от вече случващите се промени в
климата, попадайки в един от най-уязвимите на тези промени географски
региони. Това може да се случи като България подкрепи изработването и
приемането на конкретни цели за преодоляване на зависимостта от изкопаемите
горива и предприемане на подход за преминаване към 100% възобновяема
енергия до 2050 г. В допълнение, смятаме за важно предварителното участие на широк
кръг представители на обществеността в България при формирането, обсъждането и
приемането на позициите на страната, свързани с изменението на климата, на
европейски и международни форуми, в това число и срещите на ООН по Рамковата
конвенция за изменение на климата.
През последното десетилетие България не остава изолирана от природните
бедствия и нетипични проявления на времето и климата. Ще припомним, че
поисканите средства за възстановяване на щетите от наводненията през 2014 г. по
данни на Министъра на финансите и Комисията по бедствията и авариите към МС
надхвърлят 800 милиона лева, а реално сумата вероятно надхвърля 1 милиард лв.
Смятаме, че държавата - в лицето на МОСВ и всички ангажирани агенции и
институции, трябва да работи в посока промяна на политиките за подготовка,
информиране и превенция на природни бедствия. По този въпрос би могло да се
постигне много по-добър резултат, като се гарантира активното участие на всички
ключови заинтересовани институции и организации, вкл. Коалицията за климата, както
и навременното и текущо обсъждане и формиране на националните позиции и
политики на страната, касаещи тази специфична област, разбира се не без участието и
използването на всички възможни финансови инструменти - от национален бюджет
през европейски Структурни и Кохезиони фондове, както и в консенсусен дебат с
бизнеса, който е пряко засегнат от ограниченията от една страна, но също въвличайки и
останалия бизнес, за който тези рискове представляват и реален икономически шанс за
просперитет и развитие в една нова посока, а именно ниско-въглеродна икономика.
Ето защо ние от Коалиция за климата представяме общи предложения и
препоръки, които имаме във връзка с формулирането на официалната позиция на
България по време на СОР21 в Париж, надявайки се, че те ще бъдат взети под
внимание и включени в оформянето на Националната позиция на страната, така както
представителите на Коалицията получиха уверения по време на второто заседание на
Националния експертен съвет по изменение на климата на 27.10.2015 г.
1. Изключително важно за успеха на предстоящата конференция е страните да
се споразумеят за прилагането на дейности, които на практика да допринесат
за целта от СОР15 – да се ограничи повишаването на глобалната температура
под 2°C спрямо нивото от 1990 г. За да се постигне това, в решенията на
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СОР21 трябва да се предвидят строги мерки за решително намаляване в
световни мащаби на зависимостта от изкопаемите горива и да се премине към
почти 100% възобновяема енергия до 2050 г.
2. Както многократно сме изразявали в наши позиции, формирането на
дългосрочни цели и прилагането им чрез стратегия на конкретни политики за
преодоляване на зависимостта от изкопаеми горива (в случая на България –
въглища) и насърчаването на използването на възобновяема енергия на
ниво домакинства и малки общности, ще доведе до икономически, здравни
и социални ползи за страната. Чрез плавното, разумно и природосъобразно
преминаване към 100% възобновяема енергия до 2050 г., България ще има
уникалната възможност да изгради устойчива икономика, която да не създава
екологични, здравни и социални рискове и тежести, а да позволи справедливо
ползване на възобновяеми ресурси, съобразно местните възможности и
нужди. Приемането на подобна стратегия ще позволи на страната ни да
започне намаляване емисиите на парникови газове след 2020 г., да бъде подобре подготвена за предотвратяване на нежелани последици, предизвикани
от промените в климата, и да допринесе за постигане на европейската цел за
40% намаление на тези емисии до 2030 г.
3. Като пълноправна страна-членка на Европейския съюз смятаме, че България
може и трябва да бъде сред страните, които осъзнават заплахите и тежките
икономически, социални и екологични последици, ако не се предприемат
спешни мерки за реагиране на промените в климата. Страната ни не трябва да
бъде просто наблюдател и безгласен последовател на страни като Полша, а
проактивен участник във вземането на решения, които ще имат благоприятен
ефект не само върху нашата страна и Европа, но ще бъдат видими и на
глобално равнище.
4. Смятаме, че точно сега България трябва да използва максимално
икономическите и политическите акценти, свързани с изменението на
климата, за да осъществява истински преход към про-европейски ценности и
да си постави национални цели, които да съответстват на развита държава.
Кога, ако не сега, може да се покаже, че българският политически елит мисли
за реална промяна днес в името на по-добро развитие в следващите 15, 20 или
дори 50 години, подкрепяйки амбициозни решения, които предстои да се
вземат, 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 (както местни, така и вносни) в ЕС, а и във
все повече региони на планетата.
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5. Една справедливо и амбициозно, правно обвързващо глобално споразумение
за климата ще даде на инвеститорите дългосрочна регулаторна стабилност,
ще помогне и за намаляване на енергийните разходи и сметки, които
гражданите плащат, както и ще спомогне за подобряване енергийната
сигурност и повишаване на енергийната ефективност в Европа и най-вече в
България.
Коалиция за климата - България тази година отбелязва 10 години от своето
учредяване. Ние представляваме нерегистрирано обединение на юридически и
физически лица, представители на академичните среди, медиите, бизнеса и найактивните природозащитни организации.
Всички ние многократно през последните години внасяхме писма, становища,
участвахме в създаването и промяната на редица закони и стратегии, организирахме
публични срещи, обучения и арт акции, имахме редица медийни участия за разясняване
на наболелите проблеми, рисковете, но също така се опитвахме да положим основата и
за създаване на нов икономически модел и реализирането на възможности за активно
справяне с изменение на климата в посока развитие на ниско-въглеродна икономика.
Такава икономика, каквато преди 3-4 години бе заложена в няколкото основни пътни
карти за развитието на ЕС до 2050 г.
Надяваме се участието на гражданското общество във вземането на решения,
свързани с промените в климата, да се засилва, защото само с общи обединени
действия, базирани на дебат и широк консенсус, може да намерим трайните и
устойчиви решения, подходящи за гражданите и страната за посрещане на сериозните
днешни и бъдещи предизвикателства.
За коментари и допълнителна информация:
Георги Стефанов, WWF – България
gstefanov@wwfdcp.bg, 02/950 50 40; моб: + 359 887 517 976;
Теодора Стоянова, „Грийнпийс“ – България
teodora.stoyanova@greenpeace.org, 02/943 11 23, моб: +359 889 521 550;
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, Институт за нулево
енергийни сгради, Българска соларна асоциация, Българска фотоволтаична асоциация, и др.
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