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Структура
 Закон

за ограничаване изменението на
климата (ЗОИК)
 Оценка на риска от изменение на климата
и уязвимостта по сектори като първи етап
от работата по Стратегия за адаптация
 Планирани мерки

3

14 Юни, 2013 г.

Цел и предмет на закона







Необходимост от кодификация на обществените
отношения, свързани с политиката по изменение на
климата
Големият брой институции, които имат компетенции в
осъществяването на тази политика
Широкият кръг частно-правни субекти, които упражняват
права и изпълняват задължения, свързани с изменението на
климата
Осъзнатата с практиката необходимост от целенасочени и
синхронизирани действия на всички тези правни субекти, за
да се изпълняват своевременно задълженията на страната
съгласно европейското и международното законодателство.
ЗОИК
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Осъществяване на политиката
по изменение на климата
Международно
ниво – РКОНИК и
Протокола от
Киото

Европейско
ниво –
Законодателен
пакет „Климат –
Енергетика“

Дирекция
„Политика
по
изменение
на климата“

ЗОИК
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Национална инвентаризация на
парникови газове /чл. 11-15 ЗОИК/


Задължение на Република България, свързано с
периодична проверка и докладване на голям
по обем информация относно емисиите на ПГ
по съответни показатели - национални
емисионни фактори /коефициенти/



Пряката отговорност за докладване на данните
е на министъра на околната среда и водите



Самият процес по набиране и обработване на
данните се извършва от ИАОС, след изискване
на необходимата информация от всички
компетентни институции
ЗОИК
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Международната търговия с Предписани
емисионни единици /чл. 16-27 ЗОИК/






Предмет на тази търговия са единиците от
"предписаното количество"/общото количество
емисии на парникови газове, което е
определено за Република България по
Протокола от Киото за периода от 1 януари 2008
г. до 31 декември 2012 г/
Регламентирана е на международно ниво от
РКОНИК и Протокола от Киото и следва да се
разграничава от европейската търговия по
ЕСТЕ, която е регламентирана изцяло на ниво
ЕС
Осъществява се в рамките на Схемата за
зелени инвестиции, както следва:
ЗОИК
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Процес на осъществяване на
международната търговия с ПЕЕ

Заявен от
купувача интерес
- обективира се в
писмо за
намерения

Провеждане на
преговори между
Купувача и РБ,
представлявана
от МОСВ, МФ И
МИЕТ

Одобряване на
основните
параметри на
сделката от МС

Подписване на
договор за
продажба на ПЕЕ

ЗОИК
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Управление на средствата,
генерирани от международната
търговия с ПЕЕ

Средствата от
продажбата постъпват в
ПУДООС

ПУДООС прехвърля
необходимите средства
към НДЕФ след
мотивирано искане

НДЕФ отговаря за
набирането,
одобряването и
възлагането на
изпълнението на проекти
за зелени инвестиции
/чл.23 ЗОИК/

ЗОИК
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Механизъм съвместно изпълнение
/чл. 28-29 ЗОИК/






Осъществява се чрез реализацията на конкретни
проекти, които водят до намаление на емисиите
на парникови газове
Намаленията се верифицират и за тях държавата
издава Единици редуцирани емисии /ЕРЕ/
Издадените ЕРЕ могат да бъдат продавани или
използвани за изпълнение на задължения по ЕСТЕ
Резултат – допълнителен финансов/инвестиционен
ресурс за собственика и същевременно стимул
за предприятията да постигнат повече редукции на
парникови газове.
ЗОИК

10

14 Юни, 2013 г.

Европейска схема за
търговия с емисии /ЕСТЕ/


Транспониране на Директива 2009/29/ЕО и
Директива 2008/101/ЕО










Търгове през Третия период на ЕСТЕ – тръжна платформа,
продавач, инспектор
Дерогация - член 10в
Използване на кредити в рамките на ЕСТЕ
Мониторинг и докладване за стационарни инсталации и
авио-оператори
Административно наказателни разпоредби

Промени в администрирането на Националния
регистър на квоти
Транспониране на Директива 2009/30/ЕО
Компетентен орган по Решение 406/2009/ЕО
ЗОИК
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Национална стратегия за адаптация
/чл. 6, т. 2 от ЗОИК/






Същност – стратегически документ, който
обобщава мерките, които следва да бъдат
предприети в секторите на българската
икономика с цел адаптация към изменението
на климата
Базиран е на оценка на риска от изменението
на климата и оценка на уязвимостта по
сектори
ЕК въвежда наличието на подобен
стратегически документ като предварително
условие/предпоставка за получаване на
финансиране по фондовете на ЕС в новия
програмен период
ЗОИК
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July 1, 2013

Пътна карта за изготвянето на НСА




„Анализ на приноса на застрахователния сектор и
финансовите инструменти към превенцията на рисковете,
предизвикани от изменението на климата и управлението
на загубите и щетите в България“.
Рамков документ “Анализ и оценка на риска и уязвимостта
на секторите в българската икономика от изменението на
климата”:







климатични сценарии и модели;
оценка на уязвимостта;
оценка на въздействието на климатичните промени върху хората,
земеделието, водните ресурси, инфраструктурата и др.;
оценка на риска за целите на управлението на бедствията.

Стратегия за адаптация:



мерки за адаптация по сектори;
икономически анализ.
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Основни сектори:












Селско и горско стопанство
Води
Градска среда
Строителство, енергетика, транспорт
Адаптация на екосистемите, биоразнообразие,
природни ресурси
Туризъм
Човешко здраве
Трансгранични въпроси
Застраховане.

July 1, 2013
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Благодаря за вниманието!

Стефка Дойчинова
главен експерт в дирекция
„Политика по изменение на климата“
Министерство на околната среда и водите

