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Планът за дейността на Икономическия и социален съвет за 2022 г. включва 

изготвянето на становище по собствена инициатива на тема „Социален фонд за климата 

– предизвикателства и перспективи“. 

Становището бе разпределено на Комисия по устойчиво развитие, селско 

стопанство, околна среда и регионални политики  

За докладчици бяха определени: Александър Загоров - II група от КТ „Подкрепа“ 

и Ина Агафонова – III група, ФВП. 

На заседание от 14.06.2022 г. Комисията по устойчиво развитие, селско 

стопанство, околна среда и регионални политики прие проекта на становището. 

На своята пленарна сесия, проведена на 29.06.2022 г. Икономическият и социален 

съвет прие настоящото становище. 
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1. Заключения и препоръки 

 

1.1. ИСС не е изразил положително становище относно новите схеми за търговия на 

въглеродните емисии и ценообразуването в настоящия им вид, но приветства по 

принцип идеята за създаването на Социален фонд за климата  (предложен в Регламент 

2021/0206 (COD) на Европейския парламент и на Съвета), за да се смекчи отрицателното 

социално и икономическо въздействие от това и да се предоставят средства на 

държавите членки за подкрепа на мерки за справяне със социалното въздействие на тази 

търговия с емисии върху финансово по-слабите домакинства, микропредприятия и 

ползватели на транспорт. 

 

1.2.ИСС изразява сериозни опасения, че новата схема за търговия с емисии при сградния 

фонд и транспорта ще засегне най-вече енергийно бедните семейства в България. Като 

се има предвид недоброто техническо състояние на жилищния сграден фонд в страната, 

разширяването на търговията с емисии би довело до задълбочаване на социалното 

разделение и риск от невъзможност за поддържане на собствеността. Включването на 

търговия с емисии при пътния транспорт също така, неминуемо ще доведе до 

повишаване на цената на транспорта, която е съществена част от стойността на всички 

продукти и услуги, които се доставят до крайния потребител и ще окаже изключително 

неблагоприятно въздействие върху покупателната способност на потребителите, 

особено на уязвимите. Разширяването на търговията с емисии в тази област ще се отрази 

негативно и върху финансовото състояние на микро-, малките и средните предприятия 

в транспортния сектор.  

 

1.3.Създаването на схема за търговия с емисии на сградите и автомобилния транспорт в 

търговията с емисии и очакваното социално и икономическо въздействие на 

увеличаването на цените на отоплението и горивата върху финансово по-слабите 

домакинства, средни, малки и микропредприятия и ползватели на транспорт е добре да 

става планирано и поетапно. На първо място, мерките да обхванат държавните и 

общински сгради и транспорт, а след това и гражданите. 

 

1.4. Във връзка с това ИСС счита, че е необходимо задълбочено да бъде анализирано 

отражението на новата схема за сградите и пътния транспорт върху цените на 

продуктите и допълнителната административна тежест при нейното прилагане. Това 

изисква да се направи конкретна оценка на въздействието на създаването на Социалния 

фонд за климата в нашата страна, имайки предвид различното социално и икономическо 

положение на държавите членки. 

 

1.5.ИСС препоръчва да се въведе сумарно плащане за преразпределение на приходите от 

продажби от търговията с емисии въз основа на размера на домакинството, тъй като това 

би оказало положително въздействие върху благосъстоянието на хората, попадащи в 

децила с най-ниски разходи от населението на Съюза като цяло, и би намалило 

значително негативните последици за всички останали класове по разходи. Както се 

посочва и в оценката на въздействието от Плана във връзка с целта в областта на климата 
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за 2030 г., като конкретна политика един механизъм за преразпределение може да е 

значително по-точно насочен към нуждите на хората, попадащи в децилите с по-ниски 

доходи/разходи. Това би позволило по-висока степен на компенсиране и подпомагане 

на нуждаещите се домакинства при всяко равнище на приходите, генерирани от 

определянето на цени на въглеродните емисии. 

 

1.6. В случай че бъде договорено включване на емисиите от сградите и автомобилния 

транспорт в ЕСТЕ, ИСС счита, че усилията на държавната администрация трябва да 

бъдат насочени към разработване на мерки за облекчаване на необходимия преход за 

финансово слабите домакинства и уязвимите групи. За постигането на тази цел 

държавите членки, наред с другото, трябва да използват своите очаквани приходи от 

търговия с емисии за сградите и автомобилния транспорт съгласно Директива 

2003/87/ЕС. Правилното насочване на прякото подпомагане на доходите за най-

уязвимите лица би спомогнало за по-справедлив преход. 

 

1.7. ИСС счита, че допълването на средства във фонда от страна на държавите членки не 

трябва да идва от допълнителни данъци или такси от енергийния сектор или от сметките 

за електроенергия. Също така, не бива да се пренасочват средства от други програми в 

рамките на многогодишната финансова рамка (МФР), подкрепящи проекти за 

електрификация и декарбонизация или от политиките на сближаване. 

 

1.8. ИСС приветства подхода за съчетаване на ползи при разработването и прилагането на 

Интегрирания национален план „Енергетика и климат“ (например равенството между 

половете и равните възможности за всички, въпросите за достъпността за хора с 

увреждания и др.)  За да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен, е необходим 

диалог на властите със социалните партньори и други неправителствени организации. 

 

1.9. ИСС препоръчва актуализацията на плана да стартира след одобряване на Стратегията 

за устойчиво енергийно развитие на Република България. Възможно най-скоро следва 

да се инициира дискусия с участие на социалните партньори и останалите 

заинтересовани групи, които да не бъдат изолирани, когато в диалога участва и 

Европейската комисия. 

1.10. ИСС препоръчва да се включат в обхвата на потенциалните бенефициенти на 

Социалния фонд за климата и малките и средните предприятия, а не само 

микропредприятията. През 2020 г. МСП осигуряват над 74.3% от заетостта в България и 

аналогично на домакинствата те са изправени пред същите, дори в някои случаи и по-

големи трудности и  рискове по отношение на енергийните разходи. Допълнително, 

МСП могат да бъдат съществен двигател за ефективно реализиране на инвестициите, 

попадащи в обхвата на Социалния фонд за климата, при което да се постигне по-осезаем 

синергичен ефект и справедлив преход. 
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2. Обща информация 

 

2.1. Със съобщението „Европейският зелен пакт“1 е определена нова стратегия за растеж, 

която има за цел превръщането на Съюза в устойчиво, по-справедливо и по-

благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна 

икономика, в която през 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове и 

икономическият растеж няма да зависи от използването на ресурси. С това съобщение 

се заявява отново стремежът на Комисията да увеличи амбициите си в областта на 

климата и до 2050 г. да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата 

континент. 

 

2.2. Въз основа на определената с Европейския зелен пакт стратегия и на всеобхватна оценка 

на въздействието със съобщението на Комисията от септември 2020 г. „Засилване на 

европейската амбиция в областта на климата за 2030 г.“2 беше предложено да се повиши 

равнището на амбиция на ЕС и беше представен всеобхватен план за определяне по 

отговорен начин на по-висока задължителна цел на Съюза за намаляване на нетните 

емисии с най-малко 55% до 2030 г.  

 

2.3.  Европейският съвет утвърди новата обвързваща цел на Съюза за 2030 г. на своето 

заседание, проведено през декември 2020 г. На 25 май 2021 г. Европейският съвет 

потвърди тези заключения и прикани Комисията своевременно да представи своя 

законодателен пакет заедно със задълбочено изследване на неговото екологично, 

икономическо и социално въздействие на равнище държави членки. Както постигането 

на неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г., така и междинната цел за 

намаляване на нетните емисии с най-малко 55% до 2030 г. са залегнали в Регламент (ЕС) 

2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета („Европейски законодателен акт за 

климата“).  

С цел прилагане на Европейския законодателен акт за климата и на заключенията на 

Европейския съвет Комисията извърши преглед на действащата нормативна уредба в 

областта на климата и енергетиката и предложи законодателния пакет „Подготвени за 

цел 55“. 

 

2.4. Повишените амбиции на Съюза в областта на климата означават също, че е необходимо 

увеличаване на приноса на всички сектори. За целта се предлага търговия с емисии за 

сградния фонд и автомобилния транспорт като част от преразглеждането на Директива 

2003/87/EО3 („Директива за СТЕ“). Очаква се това да осигури допълнителен 

икономически стимул за намаляване на прякото потребление на изкопаеми горива и по 

този начин да допринесе за намаляването на емисиите на парникови газове. 

 

 
1 COM(2019)640 final. 
2 COM(2020) 562 final 
3 Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване 
на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 275, 
25.10.2003 г., стр. 32). 
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2.5. За справяне със социалните последици и последиците за разпределението за най-

уязвимите групи, произтичащи от търговията с емисии за двата нови сектора - сградния 

фонд и автомобилния транспорт, се създава Социален фонд за климата (СФК). 

СФК има две големи мерки: Директна финансива помощ за бедните и инфраструктурни 

инвестиции, които да подпомогнат за излизането от такава бедност за постоянно. 

Фондът няма за цел да се бори с първопричините за енергийната и транспортната 

бедност, а е предназначен за смекчаване отрицателното социално и икономическо 

въздействие на новото ценообразуване на въглеродните емисии и осигурява 

финансиране за държавите членки в помощ на техните политики по отношение на 

социалните аспекти на тази търговия с емисии за уязвимите домакинства, 

микропредприятия и ползватели на транспорт.  

Това следва да се постигне най-вече чрез временно подпомагане на доходите и мерки и 

инвестиции, насочени към намаляване на зависимостта от изкопаеми горива в 

средносрочен до дългосрочен план чрез повишена енергийна ефективност на сградите, 

декарбонизация на отоплението и охлаждането на сградите, включително интегрирането 

на енергия от възобновяеми източници и осигуряване на по-широк достъп до мобилност 

и транспорт с нулеви и ниски емисии. 

 

2.6. Държавите членки следва да предложат всеобхватни пакети от мерки и инвестиции, 

които да бъдат финансирани от фонда и да го представят като свой социален план в 

областта на климата заедно с актуализираната версия на своите национални планове в 

областта на енергетиката и климата. 

 

2.7. Съгласно рамката на свързано с климата управление, държавите членки са длъжни да 

актуализират през 2023 г. своите интегрирани национални планове в областта на 

енергетиката и климата в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския 

парламент и на Съвета4 („Регламент относно управлението“). Десетгодишните 

национални планове в областта на енергетиката и климата очертават начина, по който 

държавите членки на ЕС предвиждат да работят за енергийна ефективност, използване 

на възобновяеми енергийни източници и намаляване на емисиите на парникови газове, 

и съгласно действащото законодателство тези планове вече обхващат енергийната 

бедност. 

 

2.8. Фондът и социалните планове във връзка с климата ще са свързани с планираните 

реформи и поетите ангажименти в националните планове в областта на енергетиката и 

климата и ще се изпълняват в техните рамки. С цел да се сведат до минимум 

допълнителните административни разходи сроковете за представяне и приемане на 

 
4 Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти 
(ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 
98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1). 
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социалните планове във връзка с климата са съгласувани с вече съществуващия процес 

за националните интегрирани планове в областта на енергетиката и климата.  

 

2.9. Усвояването на Фонда чрез социалните планове в областта на климата на държавите 

членки също е в съответствие с политиките и мерките, подкрепяни от други инструменти 

на ЕС за насърчаване на един социално справедлив преход. Те включват Плана за 

действие относно Европейския стълб на социалните права5, чиято цел е социално 

съвместима и справедлива екологична трансформация за всички европейци, 

Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), плановете за справедлив преход съгласно 

Регламент (ЕС) 2021/1056, дългосрочните стратегии на държавите членки за 

обновяването на сгради съгласно Директива 2010/31/ЕС6 на Европейския парламент и 

на Съвета и Обсерваторията на енергийната бедност, която подкрепя усилията на 

държавите членки за намаляване и следене на енергийната бедност, както и свързаните 

с това миксове от политики в съответствие с Препоръката на Комисията относно 

енергийната бедност7. Социалният фонд за климата ще допринесе също и за 

изпълнението на Плана за действие на ЕС: „Към нулево замърсяване на въздуха, водата 

и почвата“8, който има за цел максимално увеличаване на полезното взаимодействие 

между декарбонизацията и амбицията за нулево замърсяване. 

 

2.10. С фонда се предвижда да се разпределят общо 72,2 милиарда евро за периода 2025-

2032 г. чрез методология за разпределяне, която има за цел преодоляване на 

неравномерното въздействие на предложената отделна схема за търговия с емисии за 

тези два сектора, което се очаква сред и в рамките на държавите членки. Максимално 

разпределените финансови средства за България във фонда са в размер на 2,78 милиарда 

евро (3,85% дял от общия размер за ЕС) за периода 2025-2032 г., от които малко над 900 

милиона евро за периода 2025-2027 г. Европейското финансиране ще се удвои с 

национално съфинансиране в размер на 50%, като общия бюджет на фонда за България 

се очаква да достигне приблизително 5,56 милиарда евро за периода 2025-2032 г. 

 

2.11. Новият фонд допълва съществуващите бюджетни инструменти и е насочен към 

инвестициите и уменията, свързани с прехода. Държавите членки ще са тези, които 

разработват и подбират мерките и инвестициите, тъй като те най-добре могат да 

планират мерки, отразяващи националните особености. Тези мерки и инвестиции, 

включително временното пряко подпомагане на доходите, следва да са в полза на 

домакинствата, микропредприятията и ползвателите на транспорт, които са уязвими и 

особено засегнати от търговията с емисии за сградите и автомобилния транспорт, тъй 

като се очаква регулираните предприятия да прехвърлят разходите на крайните 

потребители. 

 
5 Одобрени от Европейския съвет на 24 и 25 юни 2021 г. 
6 Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните 

характеристики на сградите (ОВ L 153, 18.6.2010 г., стp. 13). 
7 Препоръка (ЕС) 2020/1563 на Комисията от 14 октомври 2020 г. относно енергийната бедност, 

C/2020/9600 ОВ L 357, 27.10.2020 г., стр. 35) 
8 COM(2021) 400 
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2.12. В Европейския зелен пакт беше потвърдено, че необходимостта от социално 

справедлив преход трябва да бъде отразена и в политиките на равнището на Съюза и на 

национално равнище. Това включва инвестиции за осигуряване на достъпни решения за 

онези, които са най-засегнати от политиките за определяне на цени на въглеродните 

емисии и които в по-ниска степен са в състояние да се справят с последиците от тях, 

например чрез по-добър обществен транспорт, както и мерки за облекчаване и 

преодоляване на енергийната бедност и насърчаване на преквалификацията. Тези 

действия съответстват на Принцип 1 и Принцип 20 от Европейския стълб на социалните 

права, като с тях се цели да се улеснят преходите на пазара на труда в контекста на 

двойния преход и възстановяването от социално-икономическото въздействие на 

пандемията от COVID-19 и да се осигури достъп за всички до основни услуги, като 

енергия и мобилност.  

 

3. Общи бележки 

 

3.1. ИСС счита, че предложението на Комисията от 2026 г. търговията с емисии да започне 

да се прилага за сградите и автомобилния транспорт изисква осигуряването на подкрепа 

за гражданите, които са изложени на риск от енергийна бедност или бедност по 

отношение на мобилността. Създаването на Социален фонд за климата е подходящ 

механизъм за смекчаване на неблагоприятното въздействие на предвижданите промени 

върху хората, за които последиците от увеличенията на цените на изкопаемите горива и 

промяната на структурата на енергопотреблението по време на прехода, наред със 

съществените промени в транспортната система, ще бъдат  с много силно въздействие 

върху техния жизнен стандарт и гарантирането на техните права в контекста на 

Европейския стълб за социални права. 

 

3.2.  ИСС отчита, че ще има положителен ефект за постигането на целите на Съюза, свързани 

с увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници и повишаване на 

енергийната ефективност в крайното енергийно потребление, в резултат от приемането 

на проекта на Регламент. Той ще предостави  възможност за насочване на допълнителен, 

безвъзмезден финансов ресурс за съфинансиране на национални схеми за предоставяне 

на подкрепа за енергийно бедните и уязвимите групи потребители. Чрез Фонда ще се 

подпомагат инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и санирането на 

сгради, за екологосъобразно отопление и охлаждане и за интегриране на енергията от 

възобновяеми източници по начин, който може устойчиво да намали както емисиите на 

CO2, така и сметките за енергия на уязвимите домакинства и уязвимите 

микропредприятия. 

 

3.3. ИСС обръща внимание, че трябва много внимателно да се следи социалното и 

икономическото положение при прилагането на мерките и стъпките за трансформация, 

предвидени в пакета „Подготвени за цел 55“, които ще доведат до мащабни промени. В 

противен случай би било застрашено общественото приемане на тези мерки. Преди 

прилагането им те трябва да бъдат подложени на широко обсъждане. За да се постигне 
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справедлива екологична трансформация, акцентът в това отношение трябва да бъде 

върху осъществяването на справедлив преход за всички. 

 

3.4. ИСС изразява притеснение относно предложената от Комисията формула за 

разпределението на средствата от фонда между държавите членки. По този начин не се 

отчитат в достатъчна степен неравенствата между тях, както и вътрешните неравенства 

в страните. Една относително бедна държава членка с по-ниска степен на неравенство в 

рамките на страната в крайна сметка може да извлече по-малки ползи от дадена богата 

държава членка с висока степен на неравенство. 

 

3.5. За да се смекчи социално-икономическото въздействие на мерките в областта на климата 

и осигури справедлив преход, ЕС се нуждае от стабилно финансиране. Проучване на 

Европейската фондация по климата показва, че „разширената СТЕ сама по себе си не би 

довела до необходимите значителни намаления на емисиите в автомобилния транспорт 

и сградите“9. ИСС споделя позицията на ЕИСК, че въвеждането на Социален фонд за 

климата на равнището на ЕС не следва да бъде обвързано с въвеждането на СТЕ за 

секторите на сградите и транспорта. 

 

3.6. ИСС обръща внимание на необходимостта от по-добра подготовка за представяне на 

националните позиции при актуализацията на Интегрирания национален план 

„Енергетика и климат“ през 2023 г., която включва обсъдени със социалните партньори 

параметри на национален принос за постигане на комбинираните цели в областта на 

енергетиката и климата, както и свързаните с тях ангажименти по пакета „Подготвени 

за цел 55“. 

 

3.7. ИСС счита за целесъобразно и обосновано предложението за подготовката на Социални 

планове за климата, които да подлежат на финансиране от бъдещия фонд, да бъдат 

разработени съгласувано с Плановете за действие на Европейския стълб на социалните 

права и Европейския социален фонд (ЕСФ+), Плановете за възстановяване и 

устойчивост, Дългосрочните стратегии за обновяване на сградния фонд, 

актуализираните Планове в областта на енергетиката и климата, както и Плановете за 

справедлив преход. Ключов въпрос в този контекст е дефинирането на понятията 

„енергийна бедност“ и „уязвими потребители“. 

 

3.8. ИСС приветства мерките, предложени от Комисията за ефективна и ефикасна система 

за вътрешен контрол и обявлението, че ще бъдат възстановявани неправомерно 

изплатени или неправомерно използвани суми. ИСС намира за изключително важно да 

се гарантира ефективното използване на средствата от фонда и да се предотвратят 

 

9 European Climate Foundation Decarbonising European transport and heating fuels — Is the EU ETS the right 

tool? (Европейска фондация за климата, Декарбонизиране на европейския транспорт и на горивата за 

отопление — СТЕ на ЕС ли е правилният инструмент?) https://europeanclimate.org/wp-

content/uploads/2020/06/01-07-2020-decarbonising-european-transport-and- heating-fuels-full-report.pdf.  
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измамите, корупцията и конфликтите на интереси, свързани с подкрепяните от фонда 

мерки.  

 

3.9. ИСС изразява загриженост относно запазване на постигнатото и реализирането на други 

съществени за гражданското общество политики, например равенството на половете. 

Планираното ценообразуване на въглеродните емисии засяга особено жените, тъй като 

те съставляват 85% от самотните родители. В семействата с един родител рискът от 

детска бедност е особено висок. 

 

4. Конкретни бележки 

 

4.1. ИСС изразява сериозни опасения, че при въвеждане на новата система, ще бъдат 

засегнати най-вече енергийното бедните семейства, които в България са дори повече от 

обявените от Евростат 40% от населението. Поради това ИСС като цяло е критично 

настроен по отношение на свързването на Социалния фонд за климата с въвеждането на 

схема за търговия с емисии за сградите и транспорта и би приветствал отделна функция 

в бюджета на ЕС, заделена за социалното въздействие от екологичния преход.  

 

4.2. ИСС констатира, че Социалният фонд за климата, в известния до момента размер, няма 

да осигури достатъчна финансова подкрепа за отговор на социално-икономическите 

последици от ценообразуването на въглеродните емисии. СФК няма да може да 

отговори на сегашните социално-икономически последици от зеления преход, 

довеждащи до енергийна и транспортна бедност. С добавянето на сградите и транспорта, 

последствията ще бъдат много по-тежки, а финансовата рамка няма да се увеличи. ИСС 

препоръчва осигуряване на по-голям финансов ресурс, който да гарантира стабилно 

подпомагане на по-високите първоначални разходи за преминаване към чисти 

електрически решения за сградите и транспорта, както и осигуряване на допълнително 

подпомагане за по-уязвимите групи лица. 

 

4.3.  В допълнение, ИСС призовава властите (в Европейския съюз и Република България)  

спешно да създадат организация, която да гарантира разходването на фонда по най-

ефективния начин. Необходимо е да се използват полезните взаимодействия на 

Социалния фонд за климата с други налични финансови ресурси.  

 

4.4. ИСС подчертава, че гарантирането на ефективното използване на средствата от фонда 

ще предотврати измамите, корупцията и конфликтите на интереси, свързани с 

подкрепяните от фонда мерки. 

 

4.5. ИСС констатира, че въздействието на пакета „Подготвени за цел 55“ върху отделните 

държави членки, е различно върху различните сектори. Затова би трябвало да се въведе 

допълнителна скала за преизчисляване на собствения принос в отделните държави 

членки, като се вземе предвид БВП на глава от населението за съответната държава. 
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4.6. ИСС отчита констатациите, направени в оценката на въздействието, придружаваща 

Плана във връзка с целта в областта на климата за 2030 г., че повишаването на целта за 

2030 г. на 55% би увеличило дела на свързаните с енергия разходи на домакинствата с 

около 0,7 до 0,8 процентни пункта. Промените в потребителските цени засягат 

домакинствата по различни начини, които зависят от структурата на техните разходи, 

равнището на техните доходи и източниците на доходи, благосъстоянието и самия 

състав на домакинството. Очакваните промени в относителните цени в резултат от по-

високата амбиция във връзка с климата биха засегнали лицата с по-ниски доходи 

значително повече, отколкото лицата с най-високи доходи. 

 

4.7. В оценката на въздействието, придружаваща предложението за изменение на 

Директивата за СТЕ в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“, е направен по-

задълбочен анализ. В него се отделя специално внимание на въвеждането на търговия с 

емисии за сградния фонд и за автомобилния транспорт и се анализират социалните 

последици от това, особено върху домакинства с по-ниски доходи и уязвимите 

домакинства. По-конкретно в анализа разходите на домакинство за енергия са разбити 

на разходи за гориво и капиталови разходи за инвестиции, както и по основни групи 

според дохода на домакинство и групи държави членки според доходите. Като 

последица от пакета „Подготвени за цел 55“ се очаква през 2030 г. разходите за 

инвестиции в жилищни имоти да нараснат с 0,4 до 0,7 процентни пункта от дохода на 

домакинство в сравнение с базовото равнище, като във всички групи държави членки, 

определени според доходите, при разходно ефективно съчетание на политики 

нарастването на разходите за инвестиции на домакинствата с по-ниски доходи ще е над 

два пъти по-голямо в сравнение с нарастването за средностатистическото домакинство. 

 

4.8. ИСС предлага финансова гъвкавост във фонда и той да не е с предварително  фиксирана 

сума, а да бъде в зависимост от действителното ценово развитие на квотите и тяхното 

въздействие. 

 

4.9. ИСС изразява опасения, че въвеждането на единни критерии/дефиниции за енергийно 

бедни и енергийно уязвими домакинства, микропредприятия и ползватели на транспорт 

може да постави автомобилните превози у нас и в Европа в неблагоприятно положение 

спрямо предприятия, установени в трети страни. 

 

4.10. Ценообразуването на въглеродните емисии с прилагане на еднаква цена за емисиите на 

парникови газове от сградите и автомобилния транспорт няма да има еднакво 

въздействие в различните държави. То би трябвало да е съобразено с различното 

състояние на страните членки и техните региони, като се вземат предвид регионалните 

карти на енергийна бедност и картите на региони с плътност на покритие с пътни и 

железопътни връзки, отдалечените и селските райони, както и други регионални 

диспропорции. 

 

4.11. ИСС обръща внимание, че опростяването на предвидените задължения и форми за 

отчитане ще има допълващ ефект и рационално използване на ресурсите, предвидени за 
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ефективно реализиране на инвестициите. Средствата, заложени в Социалния фонд за 

климата, не следва механично да подкрепят социалното подпомагане. 

 

4.12. Отчитайки специфичните особености и характеристики на жилищния сграден фонд в 

страната (вид на собствеността, вид на строителството, техническо състояние на 

сградите, социален микс на собствениците), новата схема за търговия с емисии при 

жилищните сгради би довела до задълбочаване на социалното разделение и риск от 

невъзможност за поддържане на собствеността.  

 

4.13. ИСС изразява опасението си, че разходите във връзка с нова схема за търговия с емисии 

за сградите и транспорта ще надвишат желаните ползи. Това би могло да доведе до 

неконтролирани скокове на цените, дори заплаха съществуването на определени 

участници.  

 

4.14. ИСС смята, че заложените срокове по отношение на изпълнимостта за подготовка на 

Социалния фонд за климата, които нашата страна трябва да изпълни, са прекалено 

амбициозни и с нереалистичен график. Необходимо е задълбочено да бъде анализирано 

отражението на новата схема за сградите и пътния транспорт върху цените на 

продуктите и допълнителната административна тежест при нейното прилагане, както и 

новопоявилите се фактори, като инфлационен натиск, последствията върху икономиката 

от COVID-19 и последвалите ограничения, последиците от войната в Украйна и 

бежанската вълна. 

 

4.15. ИСС препоръчва и разширяване на обхвата на финансовите механизми, включително: 

 подпомагане на ремонти на сгради, включително под формата на финансова 

подкрепа или фискални стимули, като например приспадане на разходите за ремонт от 

наема или данък сгради и последващо възстановяване на средствата в общинските 

бюджети, независимо от собствеността на съответните сгради; 

 принос към декарбонизацията, включително електрификацията, отоплението, 

охлаждането и приготвянето на храна в сгради и интегрирането на енергия от 

възобновяеми източници, които допринасят за постигането на икономии на енергия; 

 подкрепа на публични и частни организации при разработването и предоставянето 

на достъпни решения за обновяване на енергийната ефективност и подходящи 

инструменти за финансиране в съответствие със социалните цели на фонда; 

 осигуряване на достъп до превозни средства и велосипеди с нулеви и ниски 

емисии, включително финансова подкрепа или фискални стимули за тяхното 

закупуване, както и за подходяща публична и частна инфраструктура, включително за 

презареждане и зареждане с гориво; за подкрепа относно превозни средства с ниски 

емисии се предоставя график за постепенно намаляване на подкрепата; 

 предоставяне на безплатен достъп до обществен транспорт или адаптирани тарифи 

за достъп до обществен транспорт, както и насърчаване на устойчива мобилност при 

поискване и споделени услуги за мобилност; 
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 подпомагане на публични и частни субекти при разработването и предоставянето 

на достъпни нулеви и с ниски емисии мобилни и транспортни услуги и възприемането 

на атрактивни възможности за активна мобилност за селски, островни, планински, 

отдалечени и по-слабо достъпни райони или за по-слабо развити региони или територии, 

включително по-малко развити градски райони. 

 

  4.16. ИСС обръща внимание, че е необходимо да се постигне ефективно структуриране на 

Социалния фонд за климата, като насърчаваните от него мерки и инвестиции е 

необходимо да гарантират дългосрочното му въздействие чрез постигане на подходящ 

баланс между инвестиционната компонента и мерките за пряка подкрепа при отчитане 

на регионалните и национални особености. Временното подпомагане на доходите, 

каквото е намерението за директна помощ от СФК, ще бъде необходимо за смекчаване 

на ефектите от повишаващите се разходи и цените на изкопаемите горива за уязвимите 

групи, но всъщност това представлява пасивна мярка, която би имала по-скоро 

временен, а не дългосрочен ефект. Съществува значителен риск средствата за 

подпомагане да се превърнат в постоянна придобивка, която не е свързана с полагането 

на труд, вместо да е инвестиционно ориентирана или да финансира разходи за енергия 

и транспорт. Инвестициите от друга страна имат продължителен и допълващ ефект и са 

с решаващо значение за структурната промяна и прехода към климатично неутрална 

икономика. 

4.17. Държавите членки трябва да представят заедно с националните си планове в областта 

на енергетиката и климата, социалните планове в областта на климата до 2024 г., в които 

да бъдат посочени уязвимите групи и мерките. ИСС изразява притеснение по отношение 

на изпълнимостта на заложения срок за подготовка на Социалния план за климата. 

Предвиденият обхват на плана, както и мерките и действията, свързани с разработването 

му са широкообхватни и амбициозни, като същевременно са от съществено значение за 

изпълнението на заложените климатични цели. 

4.18. ИСС отчита, че при разходно ефективно съчетание на политики нарастването на 

разходите за инвестиции като последица от пакета „Подготвени за цел 55“ на 

домакинствата с по-ниски доходи ще е над два пъти по-голямо в сравнение с 

нарастването за средностатистическото домакинство. Нарастването ще е значително над 

средното за ЕС в държави членки, в които БВП на глава от населението е под 60% от 

средния за Съюза. Това показва колко е важен достъпът до финансиране за обновяване 

на жилищния фонд и за придобиване на енергоспестяващо оборудване, по-специално в 

държавите членки с по-нисък доход. В тази връзка, ИСС препоръчва Социалният фонд 

за климата да бъде разработен в синергия с други финансови източници и инвестиции, с 

цел постигане на по-силен комулативен ефект. 

/п/ 

Зорница Русинова 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 


