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Земята е с малко повече от 510 000 хил. кв. км  площ, от които 
вода – 361 132  хил. кв. км и останалите близо 149 000 хил. кв. км 
– суша.

Върху тези 29,2% суша живеят общо около 8 000 000 млн. души 
от различни раси, националности, вероизповедания и възрасти.

Тяхната икономическа и социална дейност по разбираеми 
причини е съсредоточена предимно върху тази близо 1/3 от 
земната повърхност, а огромните водни басейни се използват 
сравнително ограничено в зависимост от технологичното 
развитие на човечеството.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕЛЕН ПАКТ (ЕЗП)



 Негативно влияние върху климата;

 Изчезване/намаляне на биологични

 видове;

 Намаляване на сладководните запаси и влошаване на 
качеството им;

 Висока концентрация на населението в различни географски 
райони и държави с всички последващи неблагоприятни 
последици от подобна урбанизация и обезлюдяване на 
големи географски площи на 5-те континента.

Многомилионната история на човечеството е пряко свързана с

експлоатацията на земната повърхност и земните ядра.



Глобалното затопляне през последните 120 години като явление, което
може да придобие катастрофални последици:

 Средната годишна температура се е повишила значително през
последното столетие;

 Периодът 2010-2019 год. е бил най-топлото десетилетие откакто се води 
статистика, а 2020 год. е била най-горещата година в Европа;

 Научните изследвания показват, че тези пикови температури са
свързани с повишаване нивото на парникови газове, като пряко
следствие на човешката дейност;

 Средната световна температура е с 0,95-1,2 градуса по Целзий по-висока 
от средната в края на 19 в. Учените разглеждат ръст от 2 градуса като 
праг, чието надхвърляне може да причини катастрофални последици за 
околната среда и хората.

Констатации на науката.



 ЕС е сред големите замърсители на околната среда.
Взети заедно, страните-членки заемат 3-то място по
емисии от парникови газове след Китай и САЩ.

 ЕС е пряк участник в преговорите под егидата на ООН
за борба с климатичните изменения и подписва
Парижкото споразумение от 2015 год., ратифицирано от
196 държави. То е първото световно споразумение по
намаляване на световното затопляне.

ЕС – замърсител на околната среда, участник и гарант за 

изпълнение на Парижкото споразумение



 След подписването на
Парижкото споразумение през
2021 год. ЕС формулира по-
амбициозни цели – намаляване
на емисиите с 55% до 2030 год. и
нулеви нетни емисии до 2050
год., в сравнение с нивата от
1990 год.;

 Резултатите са положителни –
през 2019 год. емисиите в ЕС са
с 24% по-ниски в сравнение с
1990 год., а през 2020 год. – с
31%, дължимо отчасти и на
пандемията.



 Крайна цел на „Европейския зелен пакт“ – нулеви
нетни емисии на парникови газове до 2050 год. ЕЗП
е пътната карта за превръщането на Европа в
континент, неутрален към климата.

 Приемане на „Инвестиционен план за устойчива
Европа“, който цели да привлече 1 трилион евро от
публични и частни инвестиции през следващото
десетилетие;

Ролята на Европейския зелен пакт в климатичните изменения.



 Създаване на „Фонд за справедлив преход“, който 
да подкрепя региони и общности, засегнати от 
прехода към „зелена“ икономика;

 Формулиране на „Критерии за екологично 
устойчиви дейности“ с цел развитие на „зелени“ 
инвестиции.



 а/. Две са основните предизвикателства.
 климатичните проблеми;
 преодоляване на световната икономическа и хуманитарна кризи, породени от COVID 

19. 

 б/. Актуални основни предвиждания в регулации на европейско и национално ниво.

 „Механизъм за възстановяване и устойчивост“ /МВУ/е приет с Регламент /ЕС/ 2021/241
на ЕП.

 Директива 2008/56/ ЕО за създаване на рамка за действие на Общността в областта на
политиката за морска среда - Рамковата директива за морска стратегия /РДМС/;

 Директива 2000/60/ ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в
областта на политиката за водите /РДВ/ и др., формулиращи дългосрочни
стратегически цели;

 Множество планове, стратегии и промени, Стратегията за енергия от ВЕИ в морето от
19.11.2020 год. – Документът е със стратегическа насоченост, която засяга и България в
краткосрочен/средносрочен, а със сигурност – в дългосрочен план. Заглавната част от
този доклад – „морският потенциал и развитието на ВЕИ“ е косвено относим към
Програмата за морско дело, рибарство и аквакултура 2021-2027 год. /ПМДРА 2021-2027
г./.

Основни предизвикателства и актуални предвиждания в регулации на 

европейско и национално ниво.



НАЦИОНАЛНИЯТ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

(НПВУ) 2021 – 2027 год.

 НПВУ – част от икономическите и социални 
приоритети за трансформация на националната 
икономика на България с цел устойчиво и 
екологично развитие.

 Промените засягат всички сфери на 
обществено икономическото развитие –
индустрия, селско стопанство, услуги с всички 
сектори.

 Обединяваща идея – резултативни действия 
с климатичните промени, преодоляване на 
неблагоприятните последици от пандемията е 
съответствието им с европейското 
законодателство.



 а/. Как МВУ се вписва в ЕЗП.

 Един от ключовите елементи на ЕЗП е декарбонизацията на енергийния сектор 
чрез енергия от възобновяеми източници /ВИ/;

 Предвиден е  етапен преход по замяна на традиционните изкопаеми източници на 
енергия с енергия от възобновяеми енергийни източници. Част от технологиите за 
подобно производство са насочени към морето;

 Предвижда се производство на водород и други декарбонизирани газове, познати 
от десетилетия на световната наука, но използвани за първи път в подобен мащаб 
за граждански цели;

 Изготвен е План за постигане на целта, придружен от Оценка на въздействието;

 Прогноза до 2050 год.: изграждане на интегрирана, екологична и неутрална по 
отношение на климата енергийна система, към която ще се присъединят вятърни 
инсталации с  мощност от 300 GW, допълнени с 40 GW океанска енергия.

Как европейският МВУ и НПВУ спомагат за постигане целите на ЕЗП.



 б/. Как НПВУ на България се вписва в
европейските цели на ЕЗП.

 Общата цел е насочена към икономическото и
социално възстановяване, по-устойчива
национална икономика и икономика,
гарантираща реализация на възможностите в
предстоящите „зелени“ и „цифрови“ преходи в
страната;

 „Зеленият“ преход концентрира 53,7% от
общите предвидени разходи, при заложени в
ЕЗП 37%;

 Усилията са насочени в 3 основни
направления:

• -създаване на условия за ускорено
внедряване на енергия от ВЕИ и водород;

• -засилени усилия за повишаване на
енергийната ефективност на икономиката;

• -устойчива мобилност и дигитализация на
икономиката.



 а/. Създаване на условия за ускорено внедряване на енергия от ВЕИ и водород.

 от ВЕИ:

 Делът на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в България възлиза на

21,6% през 2019 год., при 18,9% средна стойност за ЕС.

 В средата на 2026 г. най-малко 3 500 МW от нови ВЕИ мощности – вятърни и слънчеви, в

сравнение със съществуващите, ще бъдат въведени в експлоатация и свързани към мрежата.

 от зелен водород:

 Основна цел - предоставяне на подкрепа за разработване на пилотни проекти, позволяващи въвеждането на

зелен водород и биогаз с приложение в индустриални производства, както и с цел бъдещото им използване в

транспорта и за производство на електрическа и топлинна енергия;

 Общият планиран ресурс е 136 900 хил. лв. – 68 500 хил. лв. за сметка на Механизма за възстановяване и

устойчивост и 68 400 хил. лв. частно съфинансиране, с период на изпълнение 2022-2026 г.

Изходната позиция на България и предвиждания по 3-те направления:

Процентен дял на енергия 

от ВЕИ в брутното крайно 

потребление на България за 

2019 г.

Процентен дял на енергия 

от ВЕИ в брутното крайно 

потребление на България за 

2024 г.

Процентен дял на 

енергия от ВЕИ в 

брутното крайно 

потребление на 

България за 2026 г.

Процентен дял на енергия 

от ВЕИ в брутното крайно 

потребление на България за 

2030 г.

21,60 26,00 26,50 27,10



б/. Засилени усилия за
повишаване на енергийната
ефективност на икономиката.

Енергийната ефективност на
икономиката ни надвишава 3,5
пъти енергийния разход на
единица брутен вътрешен продукт
/БВП/;
Намаления с по 10% на
енергийната ефективност на
икономиката и сградния фонд до
2024 год.;
Подобрение на енергийните
характеристики на сградния
фонд в България – силно
преобладаващи клонове на F, E и
G;



 в/. Устойчива мобилност и цифров преход.

 Предизвикателствата са големи.

 - това е особено належаща мярка, предвид сериозното
изоставане на страната в сравнение с другите държави-членки на
ЕС от гледна точка на инфраструктура и свързаност;

 - делът на лицата с поне основни умения в областта на
цифровите технологии е около 29% от българското население на
възраст 16 - 74 г., докато средно за ЕС този дял е 58%.

 Предвиждани мерки.

 - за дигиталната свързаност на икономиката се предвиждат
753 345 хил. лв., представляващи 5,57% от общо планираните
средства;

 - Интегриран план за развитие в областта на енергетиката и
климата в Р България /ИПЕК/.



 а/. Предвиждания на МВУ.

• Очакваната завишена производителност на труда и високата заетост ще създадат реални

предпоставки за икономически растеж в националните държави и ЕС през следващите години;

• МВУ е на стойност 672,5 млн. евро. 37% от тях – сума от близо 249 млн. евро ще се насочи към

дейностите по екологичния преход, в т.ч. за подкрепа на реформите и инвестициите в производството

и доставката на електрическа енергия от възобновяеми източници.

• Значителни средства са заделени в рамките на водещата европейска Инициатива „Power up“ –

поредица от специализирани кампании за саниране на сградния фонд.

• Задължения за разходи от страна на МВУ ще бъдат поемани до края на 2023 год. През този период от

време ЕС и държавите – членки ще разработват и представят:

По какъв начин МВУ и НПВУ ще спомогнат за икономическото възстановяване
на Европа от COVID пандемията.

- набор от проекти в концептуална зрялост;

- реално очаквани са публично-частни партньорства с научната общност
и фирми, а основен ангажимент на МВУ е да помогне на инвестиционния
процес в пристанищна инфраструктура, както и в мрежовите връзки;

- третото направление на инвестиционните потоци са към облекчаване
на регулациите по присъединяването към енергийните системи. 



 б/.Какво предвижда България чрез НПВУ.

 Основна цел на Плана е бързо и ефективно справяне със здравната и икономическа
криза, икономическа трансформация и адаптиране към глобалните предизвикателства и
климатични промени, постигане на екологична и социална устойчивост;

 Времеви компоненти и последователност:

 - планът съдържа 4 времеви компонента, осъществяващи се при строга
хронологична последователност:

 - първият се състои от предварителни дискусии и програмиране, последващи
процеси на оценка и допълнителни корекции и приключва с официалното му
представяне на ЕК. Това за България е вече извървян път, макар и с финансова
корекция поради забавата;

 - вторият е одобрение от ЕК и Съвета на Европа;

 - третият - получаване на първи финансов транш до есента на 2022 год.,
представляващ 13% от очакваното съфинансиране от МВУ;

 - четвъртият - получаване на последен финансов транш през м. декември
2026 год.

 Компоненти 3 и 4 представляват физическото изпълнение на дейностите и проектите,
както и осъществяване на реформите.



 Предвидените средства по НПВУ са в общ размер на 20 363 515 хил. лв.

• сценарий по инструмента Next Generation EU за равномерно разпределение (т.е. по
16.67% през всяка година) на ресурсите за период от шест години и бързо
изпълнение от четири години;

• прогнозният резултат от ползите сочи, че най-големият ефект върху БВП на
България ще достигне 3.8% през 2024 г., докато БВП на ЕС ще се увеличи с
1.5% през същата година. И за България, и за ЕС ефектите ще бъдат по-ниски
към 2026 г., достигайки съответно 1.4% и 0.8%. Както според ЕК, така и според
представените тук оценки се очаква по-висок положителен ефект за България
спрямо средния за ЕС. Т.е. получените по този механизъм средства значително
надграждат ефекта върху очаквания БВП в ЕС и държавите-членки.

 Изпълнението гарантира желаната структурна трансформация на икономиката и
сближаване на жизнения стандарт на населението със средните нива в Съюза.
Същевременно бъде поставена стабилна основа за продължаване на конвергенцията на
страната в дългосрочен период.

Общ размер на средствата и оценка на ефекта:



 Размер на средствата.

 За машинно внедряване на технологии за енергия от възобновяеми
източници в морето инвестиции до 2050 г. са необходими почти 800
милиарда евро, като два трети са за финансиране на научната и
мрежова инфраструктури, а една трета — за производство на енергия в
морето. Очакванията са по-голямата част от тези средства да бъдат от
частни инвестиции.

 Източници на финансиране.

 Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и други
финансови институции ще работят заедно в подкрепа на стратегическите
инвестиции в енергия от възобновяеми източници в морето. В допълнение
към Механизма за възстановяване и устойчивост са следните действащи
финансови инструменти на ЕС: Програмата Invest EU, Механизмът за
свързване на Европа, Механизмът за финансиране на енергията от
възобновяеми източници, „Хоризонт Европа“, Фондът за иновации и
Модернизационният фонд.

Размер на инвестициите по МВУ за енергия от морски ВИ и източници 
на финансиране. 



 Част II от Плана „Реформи и инвестиции“ предоставя пълна информация относно

инвестиционните намерения на българското Правителство в различни отрасли на

националната икономика.

 Планът е конструиран върху 4 стълба.

Инвестиции в основни икономически отрасли, съгласно 
предвижданията в НПВУ.



 Цел: повишаването на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането ѝ в
икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж чрез мерки в сферата на
образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и взаимовръзките
между тях. Обхваща 25.3% от ресурсите по ПВУ.

 Водещи компоненти: образование и умения, научни изследвания и иновации,
интелигентна индустрия, съдържащи 12 мерки.

 В компонент „Образование и умения“ най-значимият финансов ресурс е в приоритет
„Модернизация на образователната инфраструктура“ с предвидени 569 418 хил.
лв., представляващ 4,2% от общия средства, с предвидено национално публично
съфинансиране /НПС/.

 В компонент „Научни изследвания и иновации“ големият финансов ресурс е в
приоритет „Програма за икономическо възстановяване и трансформация чрез
наука и иновации“. Предвидени са 366 493 хил. лв., представляващи 2,7% от общия
ресурс с предвидено НПС.

 В компонент „Интелигентна индустрия“ най-големият финансов ресурс е по
приоритет „Програма за икономическа трансформация“. Размер на средствата –
1 349 554 хил. лв., представляващи 10% от финансовия ресурс, допълнени с
частно финансиране.

Първи стълб – „Иновативна България“. 



 Цел - устойчиво управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди
на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности
да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план. В него са съсредоточени
41.9% от ресурсите по ПВУ.

 Водещи компоненти: нисковъглеродна икономика, биоразнообразие и устойчиво земеделие,
съдържащи 28 мерки.

 В компонент „Нисковъглеродна икономика“ големият финансов ресурс е по приоритет „Изграждане
на национална инфраструктура за съхранение на ел. енергия“. Предвидени са 1 562 815 хил. лв.,
представляващи 11,6% от финансовия ресурс, без НПС или частно съфинансиране. Това е
инвестицията с най-голям очакван финансов размер.

 В компонент „Биоразнообразие“ значимият финансов ресурс е по приоритет „Възстановяване на
ключови за климата екосистеми“, в съответствие и изпълнение на Стратегията за биологично
разнообразие на ЕС и целите на зеления Пакт. Размерът на средствата е от 62 479 хил. лв.,
съставляващи 0,5% от общите средства, допълнени с НПС.

 В компонент „Устойчиво земеделие“ най-големият финансов ресурс е по приоритет „Фонд за
насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“. Предвиден размер
на средствата – 437 383 хил. лв., представляващи 3,2% от общия размер, допълнени с НПС и
частния сектор.

Втори стълб – „Зелена България“



Трети стълб –„ Свързана България“

 Цел - повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите
на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност,
както и насърчаването на местното развитие, стъпвайки на специфичния местен
потенциал. Концентрация на 18.3% от ресурсите по ПВУ.

 Водещи компоненти: цифрова свързаност, транспортна свързаност и местно
развитие, с предвидени 23 мерки.

 В компонент „Цифрова свързаност“ големият финансов ресурс е по приоритет
„Широкомащабно разгръщане на цифровата инфраструктура“ с предвиден размер
на средствата от 527 271 хил. лв. /3,9% от общия размер/ с НПС.

 В компонент „Транспортна свързаност“ най-значимият финансов ресурс е по
приоритет „Извършване на реформа в обслужването на пътници с ж. п. транспорт
в крайградските и междурегионални направления, чрез закупуване на нов
подвижен състав.“ Предвиденият размер на средствата е 665 900 хил. лв.,
представляващи 4,9% от общите средства, с предвидено НПС.

 В компонент „Местно развитие“ най-голямата инвестиция е по приоритет „Програма
за изграждане/доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и
канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за агломерации 2 000 до
10 000 екв. жители“. Размер на средствата – 300 000 хил. лв. – 2,2% от общия
размер, с предвидено частно съфинансиране.



 Цел - фокус върху хората в неравностойно положение за постигане на по-включващ
и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху
изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към
нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите, с 14.6% от ресурсите по ПВУ.

 Водещи компоненти: бизнес среда, социално включване и здравеопазване.
Предвидени са 45 мерки.

 В компонент „Бизнес среда“ водеща инвестиция е „Дигитализация на
информационните масиви в администрацията, съдържащи регистрационни данни
и електронни удостоверявания“. Размерът на средствата е 123 700 хил. лв. и
представляват 0,9% от общите средства по Плана. Предвидено е НПС.

 В компонент „Социално включване“ водещата инвестиция е в приоритет
„Модернизация на дългосрочната грижа“ с предвидени 643 227 хил. лв.,
представляващи 4,7% от общите средства. Предвидено е НПС.

 В компонент „Здравеопазване“ водещата инвестиция е в приоритет „Модернизация
на лечебните заведения за болнична грижа“. Предвидената сума е 349 128 хил. лв.,
представляващи 2,6% от общите средства, с предвидено НПС.

 Общите изводи за акцентите в НПВУ.

Четвърти стълб – „Справедлива България“.



 Извод 1. Общият размер на инвестициите е 20 363 515 хил. лв. Разпределен е по източници, както следва:

 13 520 565 млн. лв. са от МВУ – 66,4%;

 2 123 705 млн. лв. от НПС – 10,1% и

 4 719 245 млн. лв. от частно съфинансиране – 23,5%.

 Извод 2. Разпределението по стълбове, е както следва:

 „Зелена България“ – 8 643 637 хил.. лв., представляващи 41,9% ;

 „Иновативна България“ – 5 790 970 хил. лв., представляващи 25,3%;

 „Свързана България“ – 3 561 541 хил. лв., представляващи 18,3% и

 „Справедлива България“ – 2 344 021 хил. лв., представляващи 14,6% от общия размер на инвестициите.

 Извод 3. Водещи компоненти в стълбовете са:

 в стълб „Иновативна България“ – компонент „Интелигентна индустрия“ с 3 631 898 хил. лв. , представляващи 11,58%
от общото финансиране. Източници – МВУ и частно финансиране;

 в стълб „Зелена България“ – компонент „Нисковъглеродна икономика“ със 7 553 038 хил. лв., представляващи
37,79% от общото финансиране. Източници – МВУ, национално публично и частно финансиране;

 в стълб „Свързана България“ – компонент „Транспортна свързаност“ с 2 150 083 хил. лв., представляващи 9,64% от
общото финансиране. Източници – МВУ, национално публично и частно финансиране и

 в стълб „Справедлива България“ – компонент „Социално включване“ с 1 010 214 хил. лв., представляващи 6,37% от
общото финансиране. Източници – МВУ, национално публично и частно финансиране.

 Извод 4. Националното финансиране в 2-те му форми е широко застъпено, според изискванията на ЕС:

 публичното национално финансиране засяга всички стълбове и компоненти, с едно изключение – стълб
„Иновативна България“, компонент 3 „Интелигентна индустрия“. То е продиктувано от съществуващите ограничения, относими
към режима на „държавната помощ“;

 частно национално финансиране е предвидено по всички стълбове, но само за 6 /половината/ от компонентите.

 Извод 5. Приоритет за българската икономика, според НПВУ по двете големи предизвикателства е отрасъл „Индустрия“,
подотрасъл “Енергетика“, видимо от цифровите изражения по горните таблици.

Ж. Морско пространствено планиране /МПП/ като публичен процес. Трансгранично морско пространствено планиране
за Черно море, България и Румъния.

Краткият коментар на синтезираните цифрови изражения по компоненти и
стълбове се свежда до следните изводи:



 Заключителните бележки от организационно и
икономическо естество се свеждат до следните изводи:

 „ЕФ за морско дело, рибарство и аквакултура“ ще
продължи да бъде основният източник на публична
подкрепа за морската икономика;

 следва да се търсят допълнителни възможности
за финансиране на проекти от целия спектър на
допустимите дейности, фиксирани в основните насоки на
Интегрираната морска политика на ЕС.



 Привлекателните потенциални инвестиции са

предвидими по динамично развиващи се направления и

сектори, според предвижданията но НПВУ, който до

2027 год. се налага като основен финансов източник.

Настоящите предвиждания са условни, адресирани

предимно към малкия и среден бизнес и имат

субективен характер.

Възможности за инвестиции от МСП в краткосрочен и 

средносрочен план, съобразно предвижданията в НПВУ. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


