
                       
 

 
 
 

 
 
 
 
До: Ивелина Василева 
Министър на околната среда и водите 
 
Копие до: Боряна Каменова 
МОСВ, Директор дирекция “Политики по изменение на климата“  

 
        

        26.08.2016 г. 
                  гр. София, Изх.№ 02054 
 

 

Относно: Становище на Коалиция за климата-България по проект на решение на 
Министерски съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на 
Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата и одобряване на тълкувателна декларация по чл. 9, § 1 от 
Споразумението 
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 
 

Коалиция за климата изразява своето позитивно мнение и одобрение за 
стартирането на процедура за ратифициране на Споразумението от Париж, 
(„Споразумението“), включително и процеса за съгласуване и обсъждане със 
заинтересованите страни в България. 
 
В контекста на събиране на позиции и становища от заинтересованите страни по 
горецитираното Споразумение, използваме възможността да Ви обърнем внимание на 
следното: 

1. В приложените от МОСВ документи и във връзка с чл.4, пар.1 от Споразумението, 
не става ясно, дали, как и в какви срокове България смята да разработи заложените 
"последователни национално определени приноси (nationally determined 
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contributions (NDCs)), които има намерение да постигне" и да осъществява 
мониторинг върху тяхното изпълнение. Нашето предложение е този въпрос да се 
изясни и да се допълни в доклада на Министър Василева към Министерски 
съвет преди официално да се внесе за одобрение. 

 
2. Отново във връзка с чл.4 от Споразумението, в пар.19 се говори за "формулиране и 

представяне на дългосрочни стратегии за намаляване на емисиите от парникови 
газове". От Коалиция за климата смятаме, че не е ясно как и в какви срокове 
България смята да разработи такава стратегия/ии и да осъществява 
мониторинг върху тяхното изпълнение. Именно за това считаме, че този 
въпрос е важен за страната и следва да бъде изяснен преди самото 
ратифициране на Парижкото споразумение.  

 
3. Смятаме, че България следва да е силно ангажирана и активно подкрепяща 

предстоящите мерки и механизми на европейско ниво, знаейки, че към постигане 
целите на ЕС за намаляване на емисиите за 2030г. скоро предстои да се включат и 
емисиите и поглъщанията на парникови газове (ПГ) от земеползването, промените 
в земеползването и горското стопанство1. Подобна подкрепа ще ни позволи да 
имаме допълващ принос за намаляване на националните ни емисии, заради 
усилията да бъде съхранена природата у нас и наличието на големи площи горски 
фонд, което следва да даде отражения и към дела на намаляване на общите емисии 
от ПГ, а също допълнителни стимули за опазване на горите.   
 

4. Въпреки, че ЕК2 предлага 0% намаляване на емисиите от ПГ за България към 
целите за 2030г., позицията на Коалиция за климата, е, че можем да бъдем по-
амбициозни и да следваме някой от възможните заложени сценарии за 
намаляване на емисиите от ПГ в III-я Национален план за действие по 
изменение на климата (НПДИК)3.              
Нашето предложение е България да следва т.нар. „сценарий с допълнителни 
мерки (WAM)“ (стр. 96 от НПДИК), като този сценарий към Националния 
план за действие е придружен с количествена оценка и финансов план за 
постигането му и е напълно реалистичен и изпълним. Реално при неговото 
изпълнение страната ни може да постигне спад на общите емисии в Gg CO2 
екв. в размер на 18,7% от нивата през 2005г. или в размер с 56,2% от нивата 
през 1988г. 

   
 

1 http://www.parliament.bg/pub/ECD/233419COM_2016_479_BG_ACTE_f.pdf  
2 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2499_en.htm  
3http://www3.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/Treti_nacionalen_plan_za_dei
stvie_po_izmenenie_na_klimata.pdf  
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Уважаема г-жо Василева,  
В Коалиция за климата, обединяваща представители на заинтересовани страни от 
гражданския сектор, медиите, научните среди и бизнеса, вярваме, че България може и 
трябва да бъде по-активна страна по отношение справянето с климатичните промени. 
От една страна, това е необходимо заради географското разположение на нашата 
страна, което ни прави уязвими към повишените рискове и високата цена4 за справяне с 
щетите от увеличаващият се брой и с неблагоприятни последствия природни бедствия. 
От друга страна, докато само глобалните процеси - и в климата, и в икономиката - са 
във фокуса на политиките за реагиране на климатичните промени, не можем да 
очакваме видими положителни резултати от тези политики! Във всички национални 
стратегически документи и политики за смекчаване и адаптация към 
климатичните промени следва да се постави на централно място въпросът: как 
промените в климата се отразяват на гражданите на България и как те могат да 
участват активно в адаптирането към и смекчаването на отрицателните ефекти 
от тези промени?  
 
Не на последно място, ангажирането на страната ни с по-амбициозни цели за 
намаляването на емисиите, което както е видно от отчетените тенденции от всички 
официални източници през годините, напр. НСИ5 и ИАОС6, не е невъзможна цел. Тези 
действия реално водят до повишаване на ефективността на българската икономика като 
цяло, и приближава страната ни към средните европейски нива в тази област. Отказът 
България да бъде достатъчно амбициозна изглежда в очите на нашите европейски 
партньори, като отказ за справяне с важни общи проблеми на ЕС. Липса на желание за 
наваксване на изоставането на България демонстрира нежелание за постигане и 
реализиране на възможно най-добрите примери и постижения, както за устойчивото 
развитие на икономиката, така и за повишаване качеството на живот, сигурността на 
хората и опазване и възстановяване на околната среда.   
 
Надяваме се желанието на институциите за участие на гражданското общество във 
вземането на решения, свързани с промените в климата, да се засилва, като същите 
предоставят все повече механизми за чуваемост и отразяването на направените 
предложния, защото само с обединени действия, базирани на дебат и широк консенсус, 
може да намерим трайните и устойчиви решения, подходящи за гражданите и страната 
ни, за посрещане на сериозните настоящи и бъдещи предизвикателства, във всички 
аспекти на климатичните промени.  

4 http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/shtetite-ot-navodneniiata-u-nas-prez-2014-g-sa-za-okolo-400-mln-
evro-187892/  
5 http://www.nsi.bg/bg/content/2552/%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-
%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-
%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0  
6 https://eea.government.bg/bg/soer/2012/climate/climate2  
 

3 

                                                 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/shtetite-ot-navodneniiata-u-nas-prez-2014-g-sa-za-okolo-400-mln-evro-187892/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/shtetite-ot-navodneniiata-u-nas-prez-2014-g-sa-za-okolo-400-mln-evro-187892/
http://www.nsi.bg/bg/content/2552/%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.nsi.bg/bg/content/2552/%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.nsi.bg/bg/content/2552/%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.nsi.bg/bg/content/2552/%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://eea.government.bg/bg/soer/2012/climate/climate2


 
За контакти и допълнителна информация:  
 
Георги Стефанов, WWF-България, Мениджър „Климатични промени и Зелена 
икономика“  - GSM: + 359 889 517 976, ел. поща: gstefanov@wwfdcp.bg; 
Антоанета Йотова, Експерт на свободна практика и индивидуален член на Коалиция 
за климата, GSM +359 889 586 994, ел. поща: toniyotova@gmail.com; 
Наталия Димитрова, Фондация „Блулинк“, Председател на УС, GSM 
+359 888 366 803, ел. поща: natalia@bluelink.net;  
Борислав Сандов, Експерт на свободна практика и индивидуален член на Коалиция за 
климата, GSM + 359 887 096 757, ел. поща: borislav.sandov@gmail.com; 
Теодора Стоянова, „Грийнпийс“ – България, 02/943 11 23, GSM: +359 889 521 550, 
ел. поща: teodora.stoyanova@greenpeace.org,  
Тодор Тодоров, ЕС „За Земята“, 02/943 11 23, ел. поща: t.todorov@zazemiata.org,  
 
 
 
 
 
 
С уважение,     
                
Веселина Кавръкова 
Програмен ръководител на WWF-България 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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