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Изходящ номер:
1171/22.11.2021г.

ДО:
Г-н СТЕФАН ЯНЕВ,
Министър-председател на
Република България

Г-н АТАНАС ПЕКАНОВ,
Заместник
министър-председател по
управление на европейските
средства

КОПИЕ: Председателя на
Консултативен съвет във
връзка с Европейската
зелена сделка

Относно: Молба за присъединяване към Консултативния съвет по Зелената сделка

Уважаеми г-н Янев,
Уважаеми г-н Пеканов,

Екологично сдружение “За Земята” любезно настояваме за включване на наши
представители като заинтересована страна в Комисията за енергиен преход (под формата
на разширен Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка),
задължителна реформа от Българския план за възстановяване и устойчивост.

Меко казано обезпокоителна бе липсата на възможности за директно участие на зелени
граждански природозащитни организации в първоначалния Консултативен съвет,
съставен от правителството на ГЕРБ. Тогава общото ни искане с колегите от Грийнпийс -
България за включване в съвета остана нечуто. Силно се надяваме на широк диалог,
прозрачност и партньорство по важните въпроси за българското енергийно бъдеще. Вече
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https://www.zazemiata.org/resources/pismo-s-iskane-da-v-konsultativniya-svet-po-evropejskata-zelena-sdelka-da-bdat-vkljucheni-grazhdanski-organizacii/


се убедихме, че колкото повече се отлагат решенията за този преход, толкова
по-болезнени и с тежки социални последици ще бъдат мерките, наложени от
икономическата логика.

Кои сме ние?

“За Земята” е екологично сдружение, което повече от две десетилетия работи по въпроси
свързани с опазване на околна среда, климат и енергетика. Ние заедно с наши
европейски партньори сред които Climate Action Network, Friends of the Earth, Greenpeace,
World Wide Fund for Nature, INFORSE Europe, Insure Our Future и др., неуморно се
застъпваме за устойчиви практики и действия в полза на обществото, икономиката и
климата. Натрупаните познания и изготвените анализи ни позволяват да виждаме, както
детайлите, така и голямата картина на гореспоменатите въпроси. Неведнъж, доколкото
държавния апарант ни е допуснал, сме предлагали синергични решения довели до
по-добри крайни резултати.

Ние също така сме една от организациите, които допринесоха значително за насочването
на обществения фокус към темите за качеството на въздуха и изгарянето на отпадъци и
бяхме двигателят зад концепцията за общинските програми за замяна на неефективни
форми на битово отопление – инициатива, която сега се възпроизвежда в множество
общински програми на стойност милиони евро.

Какво направихме дотук?

В предходните месеци и години изготвихме детайлни становища, които изпратихме до
българските управляващи и до европейските институции по стратегически документи като
ИНПЕК, версиите на НПВУ, Предложението за реформа на енергийния пазар и др.

Още 2009. г. Заедно с INFORSE Europe (Международната мрежа за устойчива енергетика)
Излязохме с визия за устойчива енергетика - сценарий за пълната декарбонизация на
енергийната система на България до 2050 г.

През 2018 г. организирахме първата среща на тема “Справедлив енергиен преход” през
2018 г. и нейното продължение в началото на 2020 г.

Вече традиционни с до тук четири издания станаха изданията на Конференцията ни за
устойчиво отопление и сградно обновяване, представяща опит от България, Балкански и
Централноевропейски страни.

Други наши ключови становища по актуални енергийни теми:
Не заключвайте Мариците с изкопаем газ
Проблемите с газовите проекти във 5th PCI List
За изход от въглищата до 2030 г.
Текст коментар енергийни цени и проучване с ВЕИ нагласи на българите
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https://www.zazemiata.org/
https://www.zazemiata.org/resources/komentari-proekt-inpek/
https://www.zazemiata.org/bulgarian-recovery-and-resilience-plan-evaluation/
https://www.zazemiata.org/resources/za-zemyata-izprati-stanovishhe-po-predlozheniyata-za-reforma-na-energijniya-pazar/
https://www.inforse.org/
https://www.zazemiata.org/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/
https://www.zazemiata.org/konferencia-prehod-zazemiata/
https://www.zazemiata.org/konferenciya-za-ustojchivo-otoplenie-i-sgradno-obnovyavane/
https://www.zazemiata.org/konferenciya-za-ustojchivo-otoplenie-i-sgradno-obnovyavane/
https://www.zazemiata.org/resources/pozicia-gaz-marica/
https://www.zazemiata.org/novi-30-gazovi-prioritetni-energijni-proekta/
https://www.zazemiata.org/vaglishtnata-energetika-sled-2030-iliuziya/
https://www.zazemiata.org/100-vei/


Какво предстои?

В момента тече подготовка на серия от регионални експертни панели, които ще се
реализират през първата половина на 2022 г. като ще разглеждат различни ВЕИ и
водородни технологии. Целта им е да послужат за изготвянето на новия енергиен микс на
България за постигане на климатична неутралност до 2050 г.

Ще продължаваме да работим по темите справедлив енергиен преход и енергийна
трансформация, включително във връзка с разработването на териториалните планове за
справедлив преход.

Работим и по енергийно моделиране - подготвяме своеобразно продължение на
сценарият ни от 2009 г. Имаме вече предварителни резултати за част от секторните
сценарии, които бихме могли да споделим с членовете на консултативния съвет.

За Земята е българският член на мрежата CAN Europe, които миналата година
представиха своя европейски Paris Agreement Compatible Scenario (PAC Scenario).
Предстои инициативата да се надгради чрез национални сценарии, отново с активното
участие на За Земята за българския сценарий.

Предложения за наши експерти за включване в Комисията за енергиен преход:

Тодор Тодоров Енергиен координатор на "За Земята"/"Приятели на Земята България”,
t.todorov@zazemiata.org, 0887122801

Радостина Славкова, координатор Енергия и климат в За Земята (и организатор на
експертните панели), r.slavkova@zazemiata.org, 0899670416

Светослав Стойков, координатор Сградна реновация в За Земята (и работещ по
енергийно моделиране), svetoslav@zazemiata.org, 0895407171

Симеон Горов (заместник), координатор Енергия и климат в За Земята,
s.gorov@zazemiata.org, 0877553380

С уважение,

Тодор Тодоров - Енергиен координатор на "За Земята"/"Приятели на Земята България”

Координатор по енергийна трансформация и справедлив преход за България към
мрежата на Bankwatch за Централна и Източна Европа
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Радостина Славкова - координатор Енергия и климат в “За Земята”/”Приятели на Земята
България”

Светослав Стойков - координатор Сградна реновация в “За Земята”/”Приятели на Земята
България”

Симеон Горов - координатор Енергия и климат в “За Земята”/”Приятели на Земята
България”
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