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Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ВЪВ
ВРЪЗКА С ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА
СДЕЛКА

ОТНОСНО: Становище на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за
подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив по Проект на Плана за
възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,
Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и
средни предприятия (АРР БЦ МСП) – Пловдив приветства широката обществена
консултация на проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България
и споделя напълно целта му да способства за икономическото и социално възстановяване
от кризата, породена от COVID-19 пандемията, като групира набор от мерки и реформи,
които не просто да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият,
като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Същевременно, Планът
полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на
амбициозните цели на Зелената сделка.
АРР БЦ МСП подкрепя Плана за възстановяване, по който трябва да бъдат
адресирани структурни проблеми в икономиката, чрез вътрешно съгласувана и
последователна комбинация от реформи и инвестиции и че не трябва да бъдат
разглеждани изолирано, а в комбинация с паралелно планираните действия в рамките на
Кохезионната политика на ЕС – както по линия на допълнителното финансиране за
програмен период 2014-2020 г. (REACT EU), така и в пакета стратегически документи
(Споразумение за партньорство и програмите към него) за следващия програмен период.
Допълнителните усилия за преход към неутрална по отношение на климата икономика, в
контекста на амбициозните цели на Европейската зелена сделка, които ще бъдат
финансирани през Механизма за справедлив преход на базата на планове за справедлив
преход, също следва да бъдат взети предвид.
Планът е добре структуриран в четирите стълба:
•

Иновативна България – целящ повишаването на конкурентоспособността на
икономиката и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и
интелигентния растеж – 20% от ресурсите по Плана, вкл. образование и умения;
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•

интелигентна индустрия и научни изследвания и иновации – с предложените
проекти;
Зелена България – с фокус върху устойчивото 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 – 37% от ресурсите по
Плана, вкл. кръгова и нисковъглеродна икономика; устойчиво селско стопанство и
биоразнообразие с предложените проекти

АРР БЦ МСП е партньор по проект PRO-ENERGY – Насърчаване на енергийната
ефективност в обществените сгради на територията на Балкани – Средиземно море, по
Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020,
с цел да подобри енергийната ефективност на различни обществени сгради (училища,
музеи, иновационни центрове и т.н.). Участващите територии са изправени пред
общите проблеми на стари съоръжения, остарели/деградирани фасади на сгради,
материали и оборудване (изолация, уреди, системи за охлаждане/отопление и т.н.), ниско
енергийно съзнание и осъзнатост, липса на квалифицирани служители, което води до
високо потребление на енергия и емисии на CO2.
•

•

Свързана България – акцентиращ върху осигуряването на предпоставки за
повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на
страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както
и насърчаването на местното развитие, въз основа на специфичния местен
потенциал – 22% от ресурсите по Плана;
Справедлива България – със специален фокус върху групите и лицата 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 – 21% от ресурсите по Плана.

В 4-те стълба на ПВУ са засегнати съществена част от казусите, чието решаване ще
способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19
пандемията. Посочено е също, че ПВУ следва да бъде насочен към реформи.
Предвидените девет реформи в частност : образователна реформа; реиндустриализация;
Подобряване на бизнес средата – електронно правосъдие, рамка на несъстоятелността;
валидиране на умения; реформа в областта на иновациите и НИРД; нов регионален
подход и реформа в областта на социалните услуги, ще осигурят възстановяването и
устойчивостта. Акцентът върху въвеждане на мерки за енергийна ефективност (ММЕ) в
многофамилни и еднофамилни жилищни сгради е водещ, като се има предвид
потенциалът да донесе устойчиви решения по отношение на постигане на целите на
Зелената сделка от страната ни.
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Ние имаме следните препоръки:
•

В предвидените средства в ПВУ за внедряване на МЕЕ в многофамилни и
еднофамилни жилищни сгради, както и в производствени такива, да бъдат
добавени и дейности за интелигентно управление на системите в сградите,
имащи отношение към постигане на максимален енергоспестяващ ефект.
Това е в контекста развитието на интелигентните градове.
• Да се включи концепцията за интелигентни градове – сгради, транспорт и
инфраструктура; нови перспективи за българските общини; финансиране за
интелигентни сгради; интелигентен транспорт; реализирани проекти за
интелигентни градове.
Интелигентният град надхвърля използването на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) за по-добро използване на ресурсите и по-малко
емисии. Това означава по-интелигентни градски транспортни мрежи, подобрени
съоръжения за водоснабдяване и обезвреждане на отпадъци и по-ефективни начини за
осветяване и отопление на сгради. Това също така означава по-интерактивна и
отзивчива градска администрация, по-безопасни обществени пространства и
отговарящи на нуждите на застаряващото население.
• В ПВУ не се засяга темата за енергийната ефективност на промишлените
системи. Препоръката е в предвидените средства в ПВУ за внедряване на
МЕЕ да бъдат добавени промишлените системи, както и системи за
интелигентна комуникация между тях и сградите – принципите на
Индустрия 4.0, които имат отношение към постигане на максимален
енергоспестяващ ефект.
• Използвайки опита на АРР БЦ МСП като партньор по проект „Зелена
инфрасктуркура“ , финансиран по програма Интеррег IVC, предлагаме да се
разшири в ПВУ темата за Зелена инфраструктура. Препоръката е в ПВУ да
бъдат включени средства за изграждане/възстановяване на елементи на
зелената инфраструктура в големите градове.
Зелена инфраструктура е териториална интервенция, имаща една или няколко
цели, свързани с околната среда, между които: Да осигури поддържане и възстановяване
функционирането
на
екосистемите;
Да
улеснява
свързаността
между
местообитанията и да насърчава устойчивостта на видовете. Зелената
инфраструктура може да мобилизира набор от практики и иновативни решения, които
използват природните системи с оглед подобряване на качеството на околната среда и
предоставянето на екосистемни услуги.
Зелената инфраструктура е взаимосвързана мрежа от природни райони,
включително селскостопански земи, зелени пътеки, влажни зони, паркове, горски
резервати, съобщества на автохтонни растителни видове и морски зони, които по
естествен път регулират оттичането при порои, температурата, опасностите от
наводнение, както и качеството на водата, въздуха и екосистемите.
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Като изразяваме надежда настоящото Становище на АРР БЦ МСП (Агенцията за
регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия) –
Пловдив да бъде полезно за отговорните по темата институции, оставаме на Ваше
разположение за допълнителна информация, съдействие и оперативни контакти.

Velizar
Petrov
Petrov
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С уважение,
инж. мениджър ВЕЛИЗАР ПЕТРОВ
Изпълнителен директор и член на УС
на АРР БЦ МСП – Пловдив
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