ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 29.7.2021 г.
C (2021) 5430 окончателен

Известие на комисията
Технически насоки за климатична устойчивост на инфраструктурните проекти
в периода 2021-2027 г.

BG

BG

Известие на комисията
Технически насоки за
климатична устойчивост на инфраструктурните проекти периода
2021-2027 г.

Целта на настоящото известие е да даде технически насоки относно климатична устойчивост
на инвестиции в инфраструктурата, обхващащи програмния период 2021-2027 г.
Член 8, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2021/523 (Регламент за InvestEU1) изисква от Комисията да разработи насоки за устойчивост. Член 8, параграф 6, буква а) определя изисквания относно смекчаването на последиците от и адаптирането към изменението на климата.
Съгласно член 8, параграф 6, буква д), насоките за устойчивост трябва да включват указания
за партньорите по изпълнението относно информацията, която трябва да бъде предоставена за целите на проверката на въздействието на финансовите и инвестиционните операции
върху околната среда, климата или обществото. В член 8, параграф 6, буква г) се посочва, че
насоките за устойчивост позволяват да се идентифицират проекти, които не са съвместими
с постигането на целите в областта на климата. Тези насоки за климатична устойчивост на
инфруструктурните проекти са част от насоките за устойчивост.
В съответствие с Регламент (ЕС) 2021/1153 се предвиждат и насоки на Комисията относно
климатичната устойчивост на инфраструктурни проекти, съгласувани с насоките, разработени за други програми на Съюза, когато това е уместно (Регламент CEF2).
Насоките също се считат за подходяща референтна рамка за климатичната устойчивост на
инфраструктура съгласно член 2, параграф 37 и член 67, параграф 3, буква й) от Регламент
(ЕС) 2021/1060 (Регламент за общите разпоредби (CPR)3), както и съгласно Механизма за
възстановяване и устойчивост4.
Насоките са разработени от Комисията в тясно сътрудничество с потенциални партньори по
изпълнението на InvestEU заедно с групата на ЕИБ.
Тези насоки могат да се допълват с още национални и секторни съображения и насоки.

Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г.
създаване на програмата InvestEU и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017
2
Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 г. за създаване
на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) №
283/2014.
3
Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване
на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд
плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и
интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението
на границите и визовата политика.
4
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1. РЕЗЮМЕ
Настоящият документ предоставя технически насоки за климатичната устойчивост на
инфраструктурата, обхващащи програмния период 2021-2027 г.
Климатичната устойчивост е процес, който включва мерки за смекчаване на последиците
от изменението на климата и адаптирането към тях чрез разработване на инфраструктурни
проекти. Тя дава възможност на европейските институционални и частни инвеститори
да вземат информирани решения по проекти, които се квалифицират като съвместими с
Парижкото споразумение. Процесът е разделен на два стълба (смекчаване, адаптиране) и
две фази (проверка, подробен анализ). Подробният анализ зависи от резултатите от фазата
на проверката, което спомага за намаляване на административната тежест.
Инфраструктурата е широко понятие, обхващащо сгради, мрежова инфраструктура и
редица изградени системи и активи. Например Регламентът за програмата InvestEU включва изчерпателен списък на допустимите инвестиции в рамките на политиката за устойчива
инфраструктура.
Насоките, съдържащи се в този документ, отговарят на следните изисквания, предвидени
в законодателството за няколко фонда на ЕС, по-специално програмата InvestEU, Механизма за свързване на Европа (МСЕ), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР),
Кохезионния фонд (КФ) и Фонда за справедлив преход (ФСП):
• Това е в съответствие с Парижкото споразумение и целите на ЕС в областта на
климата, което означава, че е в съответствие с надежден път за намаляване на емисиите от парникови газове (ПГ) в съответствие с новите климатични цели на ЕС за
2030 г. и климатична неутралност до 2050 г., както и с устойчиво на климата развитие.
Инфраструктура със срок на експлоатация след 2050 г. също трябва да се отчитаексплоатацията, поддръжката и окончателното извеждане от експлоатация в условия на
климатична неутралност, което може да включва съображения, свързани с кръговата
икономика.
• Тя следва принципа „енергийната ефективност на първо място“, което е определено
в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) 2018/1999.
• Тя следва принципа „да не нанася значителни вреди“, >, който произтича от подхода
на ЕС за устойчиво финансиране и е залегнало в Регламент (ЕС) 2020/852 (Регламент
за таксономията). Настоящите насоки са отправени към две от екологичните цели в
член 9 от Регламента за таксономията, а именно смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него.
Количественото и паричното изражение на емисиите на парникови газове остават в основата на анализа на разходите и ползите и на вариантите. Насоките включват актуализирана
методология на за оценка въглеродния отпечатък и оценка на скритата цена на въглерода.
Уязвимостта към климатичните промени и оценката на риска остават основата за
идентифициране, оценка и прилагане мерки за адаптиране към изменението на климата.
Важно е практиките и процесите, свързани с устойчивостта на климата, да бъдат конкретно
и достоверно документирани, по-специално поради факта, че документацията и проверката на устойчивостта на климата представляват съществена част от обосновката за вземане на инвестиционни решения.
Въз основа на поуките, извлечени от главните проекти за климатична устойчивост за периода 2014-2020 г., в тези насоки се интегрира климатична устойчивост с управлението на
проектния цикъл (УПЦ), оценките на въздействието върху околната среда (ОВОС), и
стратегическа екологична оценка (СЕО) са включени препоръки в подкрепа на националните процеси за климатична устойчивост в държавите-членки.
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Таблица 1: Обобщение на климатичната устойчивост за инфраструктурни проекти
Климатична неутралност

Устойчивост на климата

Смекчаване на изменението на климата

Адаптация към изменението на климата

Проверка – Фаза 1 (смекчаване):

Проверка – Фаза 1 (адаптация):

Таблица 2 от тези насоки:Сравнете проекта със
списъка с проекти за проверка

Извършете анализ на чувствителността към климата, експозицията и уязвимостта в съответствие
с тези насоки:

• Ако проектът не изисква
оценка на въглеродния отпечатък, обобщете анализа в документация от скрининг за
климатична неутралност, която по принцип5дава заключение относно климатичната
устойчивост по отношение на климатичната
неутралност;
• Ако проектът изисква оценка на въглероден
отпечатък
, преминете към фаза 2 по -долу.
Подробен анализ – Фаза 2 (смекчаване):
• Количествено определяне на емисиите на
парникови газове в обичайна година на
експлоатация, чрез използване на метода на
въглеродния отпечатък. Сравнете с праговете за абсолютни и относителни емисии
на парникови газове (вижте Таблица 4). Ако
емисиите на ПГ надхвърлят някой от праговете, направете следния анализ:
o Определете паричното изражение на емисиите на парникови газове, използвайки
скритата цена на въглерода (вижте Таблица 6) и трайно включване на принципа
„ енергийната ефективност на първо
място“ в замисъла за проекта, анализ
на вариантите и анализ на разходите и
ползите.
o Проверете съвместимостта на проекта
с надежден път за постигане на общите цели за намаляване на емисиите на
парникови газове за 2030 и 2050 г. Като
част от това, за инфраструктура със срок
на експлоатация след 2050 г., проверете
съвместимостта на проекта с експлоатацията, поддръжката и окончателното извеждане от експлоатация при условия на
неутралност по отношение на климата.
Съберете документацията и обобщете анализа в
изявление за климатична неутралност, което по
принцип дава заключение за доказателство за
неутралност по отношение на климата.

• Ако няма значителни климатични рискове,
които да изискват допълнителен анализ,
съберете документацията и обобщете анализа
в документация от проверката на климатична
устойчивост, която по принцип дава заключение относно климатичната устойчивост по
отношение на устойчивостта на климата;
• Ако съществуват значителни климатични
рискове, изискващи
допълнителен анализ, преминете към фаза 2
по-долу.
Подробен анализ – Фаза 2 (адаптация):
• Направете оценка на климатичния риск, включително анализ на вероятността и въздействието в съответствие с тези насоки.
• Разгледайте значителни климатични рискове
чрез идентифициране, оценка, планиране и
прилагане на съответни и подходящи мерки за
адаптация.
• Оценете обхвата и необходимостта от редовен
мониторинг и последващи действия, например критични хипотези във връзка с бъдещите
промени в климата.
• Проверете съответствието с ЕС и, ако е приложимо, с националните, регионалните и
местните стратегии и планове за адаптиране
към изменението на климата, както и с други
съответни стратегически и планови документи.
Съберете документацията и обобщете анализа в
изявлението за климатична устойчивост , което
по принцип дава заключение за доказателство
за неутралност по отношение на климата.

Съберете горепосочената документация и обобщения в консолидирана документация за проверка
/ устойчивост на климата, която в повечето случаи ще бъде важна част от обосновката за вземане
на инвестиционни решения. Включете информация за планирането и прилагането на процеса на
климатична защита.
Специфичните за фонда изисквания, напр. за анализ на разходите и ползите, могат да
включват емисии на парникови газове.
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2. ОБХВАТ НА НАСОКИТЕ
Инфраструктурата – нашата застроена среда – е от съществено значение за функционирането на
съвременното ни общество и икономика. Тя осигурява основните физически и организационни структури и съоръжения, чкоито са в основата на много от нашите дейности.
По-голямата част от инфраструктурата има дълъг срок на експлоатация или период на обслужване. Много от инфраструктурите, които днес са в експлоатация в ЕС, са проектирани и изградени преди
много години. Освен това по-голямата част от инфраструктурата, финансирана през периода 2021-2027 г.,
ще остане в експлоатация и през втората половина на века и след това. Успоредно с това икономиката ще
премине към нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. (неутралност по отношение на климата) в съответствие с Парижкото споразумение и с Европейското законодателство в областта на климата,
включително постигане на новите цели за емисиите на парникови газове за 2030 г. Въпреки това изменението на климата ще продължи да увеличава честотата и сериозността на редица екстремни климатични и метеорологични явления, така че ЕС ще се стреми да се превърне в устойчиво на изменението на
климата общество, напълно адаптирано към неизбежните въздействия на изменението на климата, като
изгражда своя адаптивен капацитет и свежда до минимум своята уязвимост в съответствие с Парижкото
споразумение, Европейското право в областта на климата и стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата6. Ето защо е от съществено значение да се определи ясно - и съответно да се инвестира в – инфраструктура7, която е подготвена за неутрално и устойчиво на климата бъдеще. Двата
стълба на климатична защита са илюстрирани на Фигура 1.
Инфраструктурата е широко понятие, което включва:
• сгради, от частни домове до училища или промишлени съоръжения, които са най-разпространеният
вид инфраструктура и основа на населените места;
• природосъобразни инфраструктури като зелени покриви, стени, пространства и дренажни системи.
• мрежова инфраструктура, която е от решаващо значение за функционирането на съвременната икономика и общество, а именно енергийна инфраструктура (напр. мрежи, електроцентрали, тръбопроводи), транспорт8(дълготрайни активи като пътища, железопътни линии, пристанища, летища
или инфраструктура за вътрешен воден транспорт), информационни и комуникационни технологии
(например мобилни телефонни мрежи, кабели за данни, центрове за данни) и вода (например водопроводи, резервоари, съоръжения за пречистване на отпадъчни води);
• системи за управление на отпадъците, генерирани от предприятиятаи домакинствата (събирателни
пунктове, съоръжения за сортиране и рециклиране, инсинератори и депа за отпадъци);
• други други материални активи в по-широк кръг от области на политиката, включително комуникации,
служби за спешна помощ, енергетика, финанси, храни, правителство, здравеопазване, образование и
обучение, научни изследвания, гражданска защита, транспорт и отпадъци или води;
• други допустими видове инфраструктура също могат да бъдат определени и в специфичното за фондовете законодателство, например Регламентът за InvestEU включва изчерпателен списък на допустимите инвестиции в рамките на политиката за устойчива инфраструктура.
При надлежно отчитане на компетенциите на съответните публични органи, тези насоки са предназначени предимно за организаторите на проекти и експертите, участващи в подготовката на инфраструктурни
проекти. Те могат също така да бъдат полезна справка и за публични органи, партньорите по изпълнението, инвеститорите, заинтересованите страни и други. Например, те включват насоки за това как да се
интегрират проблемите, свързани с изменението на климата, в оценките на въздействието върху околната
среда (ОВОС) и стратегическите екологични оценки (СЕО).
Стратегия за адаптиране на ЕС: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=COM:2021:82:FIN
7
Нова инфраструктура, както и например обновяване, надграждане и разширяване на съществуващата инфраструктура
8
Като справка за устойчивата свързаност вижте например съвместното съобщение „Свързване на
Европа и Азия - градивни елементи за стратегия на ЕС“, JOIN (2018) 31 окончателен, 19.9.2019
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Фигура 1: Климатична устойчивост и стълбовете за „климатична неутралност“
и „устойчивост на климата“
Устойчивост на климата
Адаптация към изменението на климата

Климатична неутралност
Смекчаване на изменението на климата

Подготовка, планиране, ресурси

Подготовка, планиране, ресурси

Проверка – Фаза 1 (адаптация)

Проверка – Фаза 1 (смекчаване)

Идентифицирайте потенциалните климатични рискове чрез анализ на чувствителност, експозиция и уязвимост

Сравнете проекта със списъка с проекти за проверка

Необходима е оценка
на въглеродния
отпечатък

НЕ

Документация за
проверка
за климатична
неутралност

Документация за
проверка
за климатична
неутралност

ДА

НЕ

Потенциални
идентифицирани значителни
климатични рискове

ДА

Подробен анализ – Фаза 2 (смекчаване)

Документация за
проверка
за климатична
неутралност

Подробен анализ – Фаза 2 (адаптация)

Документация за
проверка
за климатична
неутралност

Консолидирана документация за проверка /
устойчивост на климата

Проверка
Инвестиционно решение

Като цяло, организаторът на проекта ще включи в организацията по проекта необходимия
опит и знания за климатична устойчивост и ще ги координира с други дейности в процеса на
разработване на проекта, например с екологичните оценки. В зависимост от спецификата на
проекта това може да включва привличането на мениджър, отговарящ за устойчивостта на
климата, и екип от експерти в областта на смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него.
От датата на първоначалното им публикуване от Европейската комисия, тези насоки следва
да бъдат включени в подготовката и климатичната устойчивост на инфраструктурни проекти
за периода 2021-2027 г. За инфраструктурни проекти, за които е завършена оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) и са получили разрешение за строеж не по-късно
от края на 2021 г., за които са сключени необходимите споразумения за финансиране (включително за финансиране от ЕС) и по които строителните работи ще започнат не по-късно от
2022 г., силно се препоръчва да бъде направена проверка за климатична устойчивост, следвайки тези насоки.
8

По време на експлоатацията и поддръжката на инфраструктурата, често може да се окаже уместно да се преразгледа климатичната устойчивост и всички критични хипотези. Това
може да се извършва на редовни интервали (например 5-10 години) като част от управлението на активите. Могат да бъдат предприети допълнителни мерки за по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови газове и за справяне с променящите се климатични рискове.
Времето, разходите и усилията, вложени в климатична устойчивост трябва да бъдат пропорционални на ползите.
Това е отразено например в начина, по който процесът на климатична защита е разделен на
две фази, като във фаза 1 се извършва проверка, а във фаза 2 се извършва подробен анализ,
само когато това е оправдано. Планирането и интегрирането в цикъла на разработване на
проекта следва да спомогне за избягване на дублирането на работата, например между оценките за устойчивост на климата и екологичните оценки, да намали разходите и административната тежест.

3. КЛИМАТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА ИНФРАСТРУКТУРА
Фигура 2 илюстрира двата стълба и основните стъпки на климатична устойчивост. Всеки
стълб е разделен на две фази. Първата фаза е проверка и резултатът от нея определя дали да
се проведе втората фаза.
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Фигура 2: Преглед на процеса на климатична устойчивост от Таблица 1
Устойчивост на климата
Адаптация към изменението на климата

Климатична неутралност
Смекчаване на изменението на климата

ДА

Подготовка, планиране, ресурси

Подготовка, планиране, ресурси

Проверка – Фаза 1 (смекчаване)

Проверка – Фаза 1 (адаптация)

По отношение на списъка с проекти за
проверка проектът от категория, изискващ
оценка на въглеродния отпечатък ли е?

НЕ

Документация за
проверка
за климатична
неутралност

НЕ

ДА

Документация за
проверка
за климатична
неутралност

Подробен анализ – Фаза 2 (адаптация)

Подробен анализ – Фаза 2 (смекчаване)
Количествено определяне и сравняване на Определете емисиите на парникови газове в Обичайна година
на експлоатация с праговете за абсолютни и относителни емисии.

Оценка на климатичните рискове, включително
анализ на вероятността и въздействието в
съответствие с тези насоки.
Разглеждане на значителни климатични рискове чрез
идентифициране, оценка, планиране и прилагане на
съответните мерки за мерки.

Ако са над прага на емисиите:

Определяне на паричното изражение на емисиите
на парникови газове, използвайки скритата цена за
въглерод, интегриране принципа за „енергийна
ефективност на първо място“ при проектирането на
проекта, рентабилност и анализ на вариантите.

Оценкана обхвата и необходимостта от редовен мониторинг и проследяване, например на критичните хипотези
във връзка с бъдещите промени в климата.

Проверете съвместимостта на проекта с надежден
път за постигане на общите цели за намаляване
на емисиите от ПГ за 2030 и 2050 г.

Документация за
проверка
за климатична
неутралност

Въз основа на анализа на чувствителността, експозицията и уязвимостта налице
ли са някакви потенциално значими климатични рискове, налагащи подробен анализ?

Проверкана съгласуваността с ЕС и, ако е приложимо,
с националните, регионалните и местните стратегии и
планове за адаптиране към изменението на климата.

Документация за
проверка
за климатична
неутралност

Консолидирана документация
за проверка / устойчивост на
климата

Проверка
Инвестиционно решение

Както е показано на Фигура 2, процесът на проверка на климатичната устойчивост трябва да
бъде документиран в консолидирана документация за проверка / устойчивост на климата,
която се различава в зависимост от проведените фази (вижте Приложение Б).
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3.1. Подготовка за проверка на климатична устойчивост
При кандидатстване за подкрепа по конкретни инструменти, организаторът на проекта подготвя, планира и документира процеса за проверка за устойчивостта на изменението на климата, включващ смекчаване и адаптиране. Това включва:
оценка и уточняване на контекста на проекта, както и на неговите граници и взаимодействия;
избор на методология за оценка, включително ключови параметри за оценка на уязвимостта и риска;
определяне на участниците и разпределяне на ресурсите, времето и бюджета;
съставяне на ключови референтни документи, като например приложимия национален план в областта
на енергетиката и климата (НПЕК) и съответните стратегии и планове за адаптация, включително
например национални и местни стратегии за намаляване на риска от бедствия;
• осигуряване на съответствие с приложимото законодателство, правила и разпоредби, например относно
проектирането на сгради и съоръжения и оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС), а
когато има такава – и със стратегическата оценка на околната среда (СЕО).
•
•
•
•

В тези насоки климатичната устойчивост е описана като линеен подход, при който се следват поредица от
конкретни стъпки. Често обаче ще се налага връщане към по-ранна стъпка в цикъла на разработване на
проекти, например, ако в проекта е включена мярка за адаптиране, което прави необходимо повторното
разглеждане на анализа на чувствителността. Възможно е да се наложи да се върнете една стъпка назад,
за да сте сигурни, че всички промени (напр. нови изисквания) са правилно интегрирани.
Важно е да разбирате добреконтекст на проекта, т.е. предложеният проект и неговите цели, включително всички спомагателни дейности, необходими за подпомагане на изграждането и функционирането на
проекта. Въздействието на изменението на климата върху някоя от дейностите или компонентите на проекта може да подкопае успеха на проекта. От съществено значение е да се разбере цялостното значение и
функционалност на самия проект и неговия дял в цялостния контекст / както и да се оцени доколко тази
инфраструктура е съществена9.
Методологията и подходът към климатичната устойчивост трябва да бъде планирана и обяснена по логичен и ясен начин, включително основните ѝ ограничения. В нея трябва да са посочени източниците на
данни и информация. В нея също така трябва да е обяснено нивото на подробност, стъпките, които трябва
да се следват, и степента на несигурност на основните данни и анализ. Целта е да се осигури достъпно,
прозрачно и съпоставимо валидиране на процеса на климатична устойчивост, което да се използва в процеса на вземане на решения.
Изготвянето на климатична устойчивост включва избор на надежден път за постигане на целите на ЕС
за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и 2050 г. в съответствие с целите на Парижкото споразумение и европейското законодателство за климата. Това обикновено изисква експертна
оценка10като се вземат предвид целите и изискванията. Целта е да се гарантира, че целите за намаляване
на емисиите на парникови газове и принципът за енергийна ефективност на първо място са интегрирани
в цикъла на разработване на проекта.
Обърнете внимание, че сроковете за климатичната уязвимост и оценката на риска трябва да съответстват
на предвидената срок на експлоатация на инвестицията, финансирана по проекта. Срокът на експлоатация често е (значително) по-дълъг от референтния период, използван например в анализа на разходите
и ползите.
Определена инфраструктура е определена като „критична инфраструктура“ в съответствие с Директива на Съвета
2008/114/ЕО от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита, включва следното определение. Тези
насоки относно климатичната устойчивост могат да се прилагат към инфраструктурата, независимо дали тя е
определена като „критична инфраструктура“ или не.
10
Като се вземат предвид например насоките относно привеждане на новите проекти в съответствие с пътищата
за ниски емисии на парникови газове в пътната карта за климата на ЕИБ: https://www.eib.org/en/publications/theeib-group-climate-bank-roadmap
9
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Например, една от основните концепции на Еврокодовете11е проектният експлоатационен живот
(ПЕЖ), дефиниран като периода, през който конструкцията ще се използва с очакваната поддръжка, но
без основен ремонт. ПЕЖ на сгради и други общи конструкции, проектирани по Еврокодовете, е 50
години, а предвиденият срок на ПЕЖ на монументални сгради и мостове е 100 години. По този начин
конструкциите, проектирани през 2020 г., ще издържат на климатични влияния (например сняг, вятър,
топлина) и екстремни събития, очаквани до 2070 г. (за сгради), и до 2120 г. за мостове и монументални
сгради.
Климатичните данни, на които се основава сегашното поколение Еврокодове, са предимно на 10-15
години, с някои изключения от последните актуализации на националните данни. Приемането на еврокодовете на национално ниво – по отношение на избора на национално определени параметри (НОП),
свързани с избора на климатични действия – се анализира в неотдавнашния доклад на СИЦ 12за състоянието на хармонизираното използване на Еврокодовете. СИЦ също така предоставя насоки за държавите, приели Еврокодовете, за това как да картографират сеизмичните действия и действията, свързани с
климата върху проектирането на сгради и съоръжения13.
През 2016 г. започна работа по второто поколение Eврокодове (очаквано до 2023 г.). Това трябва да
включва преразглеждане и актуализиране на мерките, свързани със сняг, вятър и топлина, преобразуване
на ISO стандартите за действия от вълни и течения и атмосферното обледеняване; и изготвяне на документ с вероятностната основа за изчисляване на частични коефициенти на безопасност и коефициентите за комбиниране на натоварването, като се вземат предвид променливостта и взаимозависимостта на
климатичните въздействия.
По време на предвидения жизнен цикъл на инфраструктурния проект може да настъпят значителни
промени в честотата и интензивността на екстремните метеорологични явления, дължащи се на
изменението климата, които следва да бъдат взети под внимание. Проектите трябва да отчитат и потенциалното покачване на морското равнище, което се очаква да продължи и в бъдеще, дори ако глобалното
затопляне се стабилизира в съответствие с температурните цели на Парижкото споразумение.
Една от първоначалните задачи на организатора на проекта и екипа от експерти е да вземат решение за
набор(и) от данни за климатични прогнози, които да се използват за оценка на уязвимостта и климатичния риск - и това трябва да бъде документирано.
В повечето случаи необходимите набори от данни могат да бъдат налични в съответната държава-членкае53. Ако тези национални/регионални набори от данни не са налични, като алтернативна основа за
анализа, могат да бъдат разгледани следните източници на информация:
• Услугата на „Коперник“ в областта на изменението на климата14(C3S), предлагащ наред с другото климатични прогнози в рамките на хранилището за данни за климата „Коперник“15(ХДК);
• Други достоверни национални / регионални източници16информация, данни и прогнози за изменението
на климата17например за най-отдалечените региони – данните от съответните регионални климатични модели18.

Еврокодовете са най-съвременните референтни кодове за проектиране на сгради, инфраструктури и граждански
инженерни конструкции. Те са препоръчителната референция за техническите спецификации в обществените
поръчки и са предназначени да доведат до по-еднакви нива на безопасност в строителството в цяла Европа.
12
Доклад на СИЦ: : М. Л. Соуза, С. Димова, А. Атанасополу, С. Ианаконе, Й. Маркова . (2019) Състояние
на хармонизираното използване на Еврокодовете, EUR 29732, doi: 10.2760/22104, https://publications.jrc.ec.europa.
eu/repository/handle/JRC115181
13
Доклад на СИЦ: П. Формичи, Л. Данчиу, С. Аккар, О. Кале, Н. Малакатас, П. Кроче, Д. Николов, А.
Гочева, П. Луихингер, М. Фардис, А. Якут, Р. Апостолска, М.Л Соуза, С. Димова, А. Пинто; Еврокодове: предистория и приложения. Разработване на карти за климатични и сеизмични въздействия за проектиране на строителни конструкции с Еврокодовете; 28217 евро; doi: 10.2788/534912; JRC103917. https://publications.jrc.ec.europa.eu/
repository/handle/JRC103917
14
Коперник C3S: https://climate.copernicus.eu/
15
Коперник ХДК: https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home
11
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• В допълнение към услугите за изменение на климата „Коперник“19, програмата „Коперник“20услуга за
мониторинг на атмосферата „Коперник“21, Услуга за мониторинг на морската среда „Коперник“22,
Услуга за мониторинг на земната повърхност на „Коперник“23, Услуга за сигурност на „Коперник“24и
Услуга за управление при извънредни ситуации на „Коперник“ 25. Тези услуги могат да предоставят
полезни данни, допълващи C3S;
• Национални оценки на риска26, когато е уместно и налично;
• Общ преглед27на рисковете от бедствия, с които може да се сблъска Европейският съюз;
• Европейска платформа за адаптация към климата (Climate-ADAPT28);
• Съвместен изследователски център на Европейската комисия 29(СИЦ);
• Център за знания за управление на риска при бедствия (ЦЗУРБ), например център за данни за риска30,
Набори от данни PESETA IV, които се хостват и могат да се изтеглят в центъра за данни за риска, с
прогнози за потенциални въздействия и методологии31; и данни за загуба от бедствия32;
• Европейска агенция по околна среда33(ЕАОС);
• Център за разпространение на данни на МПКП (ЦРД34) и 35Пети доклад за оценка на МПКП (AR536),
Специален доклад на МПКП за глобалното затопляне от 1.5℃37, Специален доклад на МПКП относно
изменението на климата и земята38, изготвяне на шестия Доклад за оценка (AR639);
• Портал за знания на Световната банка относно изменението на климата40.
2018 г. Проучване на тема „Адаптиране на големи инфраструктурни проекти към изменението на климата“, предприето за
ГД „Регионална и селищна политика https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/
climate-change-adaptation-of-major-infrastructure-projects
17
Проекти по „Хоризонт 2020“ за устойчивост на климата и водите, например CLAIRCITY, ICARUS,
NATURE4CITIES, GROWGREEN, CLARITY, CLIMATE-FITCITY,
18
https://cordex.org/
19
Изменение на климата на Коперник: https://www.copernicus.eu/en/services/climate-change
20
Коперник: https://www.copernicus.eu/en
21
Мониторинг на атмосферата на Коперник: https://www.copernicus.eu/en/services/atmosphere
22
Мониторинг на морската среда на Коперник: https://www.copernicus.eu/en/services/marine
23
Мониторинг на земната повърхност на Коперник https://www.copernicus.eu/en/services/land
24
Услуги за сигурност на Коперник: https://www.copernicus.eu/en/services/security
25
Управление при извънредни ситуации на Коперник:: https://www.copernicus.eu/en/services/emergency
26
Съгласно Решение 1313/2013/ЕС относно механизма на Съюза за гражданска защита:
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en и http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri =
celex: 32013D1313
27
SD (2020) 330 окончателен, https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/overview_of_natural_and_manmade_dasaster_risks_the_european_union_may_face.pdf
28
Климат-ADAPT: https://climate-adapt.eea.europa.eu/
29
СИЦ: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/climate-change и
https://data.jrc.ec.europa.eu/collection?q=climate и документа на СИЦ:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109146/mapping_of_risk_webplatform_and_risk_data_online_final.pdf (последният включва списък с набори от данни за експозиция/уязвимост на
ниво ЕС, но използвани също от държавите -членки)
30
Център за данни за риска: https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/risk-data-hub/#/
31
PESETA IV: https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/risk-data-hub/#/peseta
32
Данни за загуба при бедствия: https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/risk-data-hub#/damages
33
ЕАОС: https://www.eea.europa.eu/
16

МПКП център за разпространение на данни (ЦРД): http://www.ipcc-data.org/ и https://www.ipcc.ch/data/
МПКП: Междуправителствената група по изменението на климата, https://www.ipcc.ch/
36
МПКП 5-тиДоклад за оценка (AR5): https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
37
Специален доклад на МПКП за глобалното затопляне от 1.5℃: https://www.ipcc.ch/sr15/
38
Специален доклад на МКПК относно изменението на климата и земята: https://www.ipcc.ch/report/srccl/
39
МКПК 6тиДоклад за оценка (AR6) (планиран за 2021 и 2022 г.): https://www.ipcc.ch/reports/
40
Портал за знания на Световната банка относно изменението на климата: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/
34
35
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Целта на Парижкото споразумение в член 2, буква а) е „да се задържи повишаването на средната глобална температура значително под 2°C над нивата от прединдустриалния период и да
се положат усилия за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5°C над нивата от
прединдустриалния период“.
Инфраструктурен проект, който е адаптиран към глобално затопляне от 2℃ по принцип би бил
в съответствие с договорената температурна цел. Въпреки това всяка отделна страна (държава)
по Парижкото споразумение трябва да изчисли как ще допринесе за постигането на температурната цел в световен мащаб. Настоящите обещания, под формата на съществуващи и представени
национално определени вноски (НОВ) все още могат да доведат до около 3℃ глобално затопляне,
ако амбициите не се повишат 41, което е „далеч извън целите на Парижкото споразумение за
ограничаване на глобалното затопляне до значително под 2°C и преследване на 1,5°C“. Поради
това може да е уместно да се обмисли провеждането на стрес тест на инфраструктурните проекти – чрез оценка на климатичната уязвимост и риска – за по-високи нива на глобално затопляне.
Настоящият набор от НОД подлежи на преглед преди конференцията COP26 в Глазгоу, ноември
2021 г., а ЕС вече официално представи42на ООН по-големите си амбиции за постигане на намаляване с поне 55% намаление до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.
Очакваното увеличение на средната глобална температура често е от съществено значение за
избора на глобални и регионални набори от данни за климата. Въпреки това, за конкретно място
на проекта, местните климатични променливи могат да се променят по различен начин от средния
за света. Например, повишаването на температурата обикновено е по-високо над сушата (където
се намират повечето инфраструктурни проекти), отколкото над морето. Например, повишаването
на средната температура над сушата в Европа обикновено е по-високо от увеличението на средната глобална температура. Следователно трябва да се изберат най-подходящите набори от данни за
климата, независимо дали става въпрос за конкретен регион или за прогнози от понижени модели.
Последните набори от данни за прогнозата за климата се отнасят до основната представителна
пътека на концентрация
(ППК). В петия доклад за оценка (AR5) са избрани четири пътеки за моделиране на климата и за
траектории на парникови газове, използвани от МПКП, 4344. Почти всички налични климатични
прогнози се основават на тези четири ППК. Петата RCP1.945беше публикувана във връзка със Специалния доклад на МПКП за глобалното затопляне от 1,5℃ (SR1546).
Пътеките са обозначени като RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 и RCP 8.5. Фигура 3 показва прогнозата
за глобалното затопляне до 2100 г.спрямо периода 1986-2005 г., за който средното глобално затопляне е около 0,6℃ над прединдустриалните нива47).
Програма на ООН за околната среда (UNEP, UNEP DTU) - Докладът за недостига на емисии за 2020 г .:
https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
42
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/18/paris-agreement-counciltransmits-ndc-submission-on-behalf-of-eu-and-member-states/ и
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14222-2020-REV-1/en/pdf
41

МПКП: Междуправителствена група на ООН по изменението на климата: https://www.ipcc.ch/
IPCC AR5: https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
44
МКПК SR15: Специален доклад за въздействието на глобалното затопляне с 1,5°C над прединдустриалните
нива и свързани пътища за глобални емисии на ПГ, https://www.ipcc.ch/sr15/
45
https://www.carbonbrief.org/new-scenarios-world-limit-warming-one-point-five-celsius-2100
46
МКПК SR15:Специален доклад за въздействието на глобалното затопляне с 1,5°C над прединдустриалните
нива и свързани пътища за глобални емисии на ПГ, https://www.ipcc.ch/sr15/
47
Периодът 1986-2005 е около 0,6℃ по-топъл от прединдустриалното ниво на базата на просто сравнение
между фигури SPM.1 и SPM.6 от Резюмето за създателите на политик, МПКП 5Доклад за оценка (AR5):
• SPM.1: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SPM.1_rev1-01.png
• SPM.6: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SPM.06-01.png
Вижте също https://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/BAMS-D-16-0007.1 (което оценява разликата
между 0,55℃ и 0,80℃).
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Повечето от симулациите за AR5 са проведени с предписани концентрации на CO2, достигащи 421 ppm (RCP 2.6), 538 ppm (RCP 4.5), 670 ppm (RCP 6.0) и 936 ppm (RCP 8.5) до 2100 г..
За сравнение, атмосферният въглероден двуокис продължава да се увеличава бързо със средна стойност за май 2019 г., достигаща връх от 414,7 части на милион (ppm) в обсерваторията
Мауна Лоа 48.
За практически приложения, свързани с климатична устойчивост, RCP 4.5 може да се използва за климатични прогнози до около 2060 г. Въпреки това, през следващите години RCP
4.5 може да започне да подценява промените – особено ако емисиите на парникови газове се
окажат по-високи от очакваното. Следователно може да се окаже по-подходящо да се използват RCP 6.0 и RCP 8.5 за текущите прогнози до 2100 г. Независимо от това, затоплянето
съгласно RCP8.5 се счита за по-голямо от обичайните равнища49.
Фигура 3: Прогнози за глобалното затопляне до 2100 г.
Средно над
2081-2100

RCP2.6
RCP4.5
RCP6.0
RCP8.5

(°C)

Изменение на средната глобална температура на повърхността
(спрямо 1986-2005 г.)

Година
Източник: Фигура SPM.6 от Резюмето за създателите на политики, Обобщен доклад, 5ти МПКП
Доклад за оценка

За първоначални анализи от проверовъчен тип, се препоръчва да се използват климатични прогнози
въз основа на RCP 6.0 или RCP 8.5.
Ако за подробната оценка на климатичната уязвимост и риска се използва RCP 8.5, може да отпадне
необходимостта от допълнителни стрес тестове50.
RCP 4.5 може да е по-подходящ за проекти, при които е практично да се повиши нивото на устойчивост на климата по време на експлоатацията им, когато е необходимо. Това обикновено изисква от
собственика на активите редовно да следи изменението на климата, въздействията и нивото на устойчивост. Например може да е осъществимо постепенното увеличаване на височината на някои системи
за защита от наводнения.
Изборът на климатични прогнози е отговорност на организатора на проекта заедно с мениджъра по
климатична устойчивост и техническите специалисти. Този избор трябва да се разглежда като неразделна част от управлението на риска по проекта. Националните указания и правила също трябва да се
спазват.

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/
https://www.carbonbrief.org/explainer-the-high-emissions-rcp8-5-global-warming-scenario
50
По-специално за по-големи или дългосрочни проекти, мениджърът по климатична устойчивост
и експертът (ите) могат да обмислят приемането на по-надежден подход, включващ допълнителни
RCPs и климатични модели.
48
49
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Шестият доклад за оценка ще използва актуализирани климатични прогнози (въз основа
на CMIP651) в сравнение с петияДоклад за оценка (CMIP5) и нов набор от RCPs. След като
бъдат налични, ще бъде важно да се интегрира най-новият набор от климатични прогнози
в процеса на климатична устойчивост. Например CMIP6 добави нов сценарий (SSP3-7.0),
точно в средата на диапазона на базовите резултати, получени от моделите на енергийните
системи, който евентуално би могъл да замени RCP8.5 за целите на климатичната устойчивост.
Що се отнася до времевата рамка, климатичните прогнози обикновено трябва да обхващат горепосочения времеви диапазон, т.е. очакваната продължителност на живота на проекта.
Десетилетните прогнози за климата52могат да се използват за краткосрочни проекти, т.е. обикновено
до следващото десетилетие. Десетилетните прогнози се основават на настоящите климатични условия
(напр. температурата на океана) и скорошните промени в миналото, което осигурява разумна степен на
сигурност за този период от време.
За средносрочни и дългосрочни проекти, т.е. до 2030 г. и до края на века и след това, ще бъде необходимо да се използват прогнози за климата, основани на сценарии.

Наличнитересурси, в държавите-членки за изграждане на устойчива на изменението на
климата инфраструктура са описани в проучване53проведено от Комисията и публикувано
през 2018 г. В проучването са използвани седем критерия (наличност на данни, насоки, методологии, инструменти, стандарти за проектиране, системна и правна рамка, институционален капацитет) и са обхванати секторите на транспорта, широколентовия достъп, градското
развитие, енергетиката и водоснабдяването и отпадъците.
Първоначалният опит от големите проекти за периода 2014-2020 г., при които в началото
изискванията, свързани с изменението на климата, бяха нови, а държавите членки имаха
малко предишен опит, показва очевиден и значителен напредък в качеството на климатичната защита, въпреки че все още има някои проблеми:
• Бенефициентите често се сблъскват с предизвикателството да докажат как проектите допринасят за целите на политиката на ЕС и националната политика в областта на климата.
• Познанията на бенефициентите често не познават добре националните и регионалните
стратегии и планове.
• За транспортните проекти обикновено е необходим достатъчно подробен модел на трафика, за да се изчислят абсолютните и относителните емисии на парникови газове. Той
трябва да се използва първоначално на етапа на стратегията и планирането на проектния цикъл, когато се правят основните избори, влияещи върху емисиите на парникови
газове, а след това и като част от анализа на разходите и ползите. Модели на трафика са
разработени в повечето страни и региони / градове. Липсата на модели на трафика може
да попречи на анализа, например на анализа на вариантите, преминаването към друг вид
транспорт и относителните емисии на парникови газове.
• Проектите във водния сектор имаха най-малко проблеми по отношение на докладването за
смекчаване на последиците от изменението на климата, но други сектори, като например енергетиката, срещнаха повече трудности при интегрирането на изчисленията на
емисиите на парникови газове в анализа за разходите и ползите.
CMIP6: https://www.carbonbrief.org/cmip6-the-next-generation-of-climate-models-explained
https://www.wcrp-climate.org/dcp-overview
https://www.dwd.de/EN/research/climateenvironment/climateprediction/climateprediction_node.html;j
sessionid = 1994BFE322D4CE5BA377CE5F57A2FE48.live21061
https://www.dwd.de/EN/climate_environment/climateresearch/climateprediction/decadalprediction/de
cadalprediction_node.html; jsessionid = 3165E97F071FC5301708ED4EB6F7E9E5.live21061
53
Проучване от 2018 г. на тема „Адаптиране към климатичните промени на големи инфраструктурни
проекти“, предприето за ГД „Регионално и селищно развитие“: https://ec.europa.eu/regional_policy/
en/information/publications/studies/2018/climate-change-adaptation-of-major-infrastructure-projects
51
52
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• Установено е, че почти във всички разгледани проекти липсва използването на изменението на климата като критерий за анализ на вариантите тъй като повечето проекти се основават на анализ на
исторически варианти, с изключение на специалните проекти за адаптиране към климата.
• По-съществен напредък се наблюдава в страни, където най-големите бенефициенти (например
транспортните органи) започнаха да събират свои собствени данни за изменението на климата и
да работят по сценарии и нужди за адаптация. В някои държави-членки системата за планиране е
по-скоро ретроактивна (реагира на предложения за развитие), отколкото проактивна (т.е. насочва
моделите на развитие към нисковъглеродни и устойчиви форми).
Информация за адаптацията на градската среда в Европа може да се намери например в доклад на ЕАОС
№ 12/202054. В доклада подробно се описват свързаните с климата въздействия върху европейските градове, както и ефективността и рентабилността на мерките за адаптация.
Технически насоки за прилагането на принципа „да не се причинява значителна вреда“ са налични в
Съобщение на Комисията 2021/C 58/0155 рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF)56,
който се позовава на тези насоки за климатична устойчивост на инфраструктурата 2021-2027 г. В работния документ на службите на Комисията „Насоки за държавите-членки – планове за възстановяване и
устойчивост“, SWD (2021) 12 окончателен57, се насърчава по отношение на инвестициите в инфраструктура да се прилагат насоките за устойчивост към изменението на климата, установени с Регламента за
InvestEU.

3.2. Намаляване на изменението на климата (климатична неутралност)
Смекчаването на изменението на климата включва намаляването на въглерода, енергийна ефективност,
спестяване на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници. включва предприемане на
действия за намаляване на емисиите на парникови газове или увеличаване на тяхното поглъщане и се
ръководи от политиката на ЕС относно целите за намаляване на емисиите до 2030 г. и 2050 г.
Органите на държавите членки играят важна роля в изпълнението на целите на политиката на ЕС по отношение на целите за намаляване на емисиите и могат да определят конкретни изисквания за постигането на тези цели. Насоките в настоящия раздел не засягат изискванията, установени в държавите-членки,
и надзорната роля на публичните органи в тях.
Принципът58„енергийната ефективност на първо място“ подчертава необходимостта от приоритизиране на алтернативни рентабилни мерки за енергийна ефективност при вземането на инвестиционни
решения, по-специално рентабилни икономии на енергия при крайното потребление.
Количественото и паричното изражение на емисиите на парникови газове може да подпомогне инвестиционните решения.
Освен това значителна част от инфраструктурните проекти, които ще бъдат подкрепени през периода
2021-2027 г., ще имат срок на експлоатация след 2050 г.. Следователно e необходим експертен анализ,
Доклад на ЕАОС № 12/2020, Адаптация на градовете в Европа: как градовете реагират на изменението на климата,
Европейска агенция по околна среда https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-in-europe
55
DNSH: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/? uri = uriserv: OJ.C_.2021.058.01.0001.01.BG
56
МВУ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilienceсъоръжение_bg
57
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf и
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf
58
Принципът за Енергийната ефективност на първо място е дефиниран в член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС)
2018/1999 на Европейския съюз
Парламента и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и действията по
климата,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG
54
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за да се провери дали проектът е съвместим например с експлоатацията, поддръжката и окончателното
извеждане от експлоатация в общия контекст на нулеви нетни емисии на парникови газове и неутралност по
отношение на климата.
Тези насоки се препоръчва, когато е приложимо, да се използва Методология на ЕИБ за оценка въглеродния отпечатък (за количествено определяне на емисиите на парникови газове) и методът на скрита цена
на въглерода на ЕИБ (за парично изразяване на емисиите на парникови газове).
В тези насоки въглеродният отпечатък се използва не само за оценка на емисиите на парникови газове за
даден проект, когато той е готов за изпълнение, но най-вече за подпомагане на анализа и интегрирането
на нисковъглеродни решения по време на етапите на планиране и проектиране. Ето защо е от съществено
значение климатичната устойчивост да се интегрира в управлението на проектния цикъл от самото начало.
Извършването на задълбочен процес на климатична защита може да определи допустимостта на проекта за
финансиране.
В него обаче не се предписва конкретна методология за анализ на разходите и ползите, тъй като това може
да зависи от специфичните изисквания за отпускане на заеми на фонда и други фактори. За проектите по
МСЕ в областта на енергетиката например основните референции са методологиите за анализ на разходите
и ползите на ENTSO-E и ENTSO-G в съответствие с Регламент (ЕС) № 347/201359. Ръководството на Европейската комисия 60за анализ на разходите и ползите на инвестиционни проекти се използва за големи
проекти в периода 2014-2020 г. и остава като подходяща референтна рамка (както за смекчаване, така и за
адаптиране).
В много държави членки анализът на разходите и ползите се използва и за по-малки проекти, за да се
обхванат и оценят всички външни фактори, създадени от даден проект, както и цялостното му въздействие и
съотношението цена-качество от гледна точка на обществото. През 2021 г. Европейската комисия ще публикува ръководство за икономически оценки, с опростен инструментариум, който ще се използва по избор от
финансиращите институции в периода 2021-2027 г.
Ранната и последователна оценка на очакваните емисии на парникови газове на даден проект през
множеството етапи на разработване ще спомогне за смекчаване на въздействието му върху изменението на
климата. Редица решения, особено по време на етапите на планиране и проектиране, могат да повлияят на
общите емисии на парникови газове на проекта през целия му срок на експлоатация – от строителството и
експлоатацията до извеждането от експлоатация.
В някои сектори, като например транспорта, енергетиката и градоустройството, трябва да се предприемат ефективни действия за намаляване на емисиите на парникови газове най-вече на ниво планиране
Всъщност на този етап се прави изборът между видовете транспорт за обслужване на определени дестинации или коридори (напр. обществен транспорт срещу личен автомобил), което често е важен фактор,
влияещ както върху потреблението на енергия, така и върху емисиите на парникови газове. По същия начин
важна роля играят политиката и „по-меките“ мерки, например стимулите за използване на обществен транспорт, колоездене и ходене пеша.
Методологиите за оценка на въглеродния отпечатък могат да бъдат разширени, например с планиране на
транспортната мрежа, за да се даде незабавна оценка на степента, в която планът оказва очакваното положително въздействие върху емисиите на парникови газове. Това може да е един от основните ключови показатели за ефективност на такива планове. Изчисленията обикновено се основават на модел на трафика,
който възпроизвежда състоянието на трафика в мрежата (напр. потоци, капацитет и ниво на претоварване).
Подобен подход може да се възприеме и по отношение на градското развитие, по-специално като се вземе
предвид въздействието на решението за местоположението на определени дейности върху мобилността и
потреблението на енергия, например вариантите за градско планиране по отношение на формата на развитие (например по отношение на плътността, местоположението, комбинацията от земеползване, свързаността
Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. за
насоки за трансевропейска енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО и за изменение на
Регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 Текст от значение за ЕАОС , https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0347
60
Ръководство за анализ на разходите и ползите за инвестиционни проекти-инструмент за икономическа оценка на
кохезионната политика
2014-2020 г., ISBN 978-92-79-34796-2, Европейска комисия, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
studies/pdf/cba_guide.pdf
59
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пропускливостта и достъпността). Данните показват, че различните градски форми и жилищни модели влияят върху емисиите на парникови газове, търсенето на енергия, изчерпването на ресурсите и т.н.
Необходима е особена предпазливост при всеки инфраструктурен проект, който се захранва с или
пренася изкопа-еми горива, дори ако включва мерки за енергийна ефективност. Във всички случаи
следва да се направи специ-ална оценка за съвместимост с целите за смекчаване на последиците от
изменението на климата и за избягване на значителни вреди за тях.
Например в градовете по-голямата част от емисиите на парникови газове се генерират от транспорта,
използването на енергия в сградите, електроснабдяването и отпадъците. Ето защо проектите в тези
сектори трябва да се стремят към постигане на климатична неутралност до 2050 г., което на практика
означава нулеви нетни емисии на парникови газове. С други думи, за да се постигне въглеродна неутралност, са необходими безвъглеродни технологии.
В рамките на ЕС всички строителни проекти – независимо дали става въпрос за обновяване или ново
строителство – трябва да отговарят на изискванията на Директивата на ЕС за енергийните характеристики на сградите61, която е транспонирана от държавите членки в националните строителни норми. За
ремонтите това изисква постигане на - оптимални по отношение на разходите нива на обновяване. За
новите сгради това означава сгради с почти нулевопотребление на енергия (NZEB).
Фигура 4: Преглед на процеса, свързан със смекчаване на последиците от климатичните промени за климатична устойчивост
Климатична неутралност
Смекчаване на изменението на климата
Подготовка, планиране, ресурси
Проверка – Фаза 1 (смекчаване)
НЕ

По отношение на списъка с проекти
за проверка проектът от категория, ДА
изискващ оценка на въглеродния
отпечатък ли е?

Подробен анализ – Фаза 2 (смекчаване)
Количествено определяне и сравняване на емисиите на
парникови газове в обичайна година на експлоатация с
праговете за абсолютни стойности и относителни емисии.

Ако са над прага на емисиите:

Документация за
проверка
на климатична
неутралност

Определяне на паричното изражение на емисиите на
парникови газове, използвайки скритата цена за въглерод,
интегрирайте принципа за „енергийната ефективност на
първо място“ при изготвянето на проекта, анализ на
рентабилност и анализ на вариантите.

Проверка на съвместимостта на проекта с
с реалиситичен път към за постигане на общите цели
за намаляване на емисиите на ПГ 2030 и 2050.

Документация за
проверка
на климатична
неутралност

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performancebuildings-directive_en
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3.2.1. Проверка – Фаза 1 (смекчаване)
В Таблица 2 са дадени насоките за процеса на проверка на инфраструктурни проекти по отношение на техните емисии на парникови газове, което разделя проектите на две групи в зависимост от категорията на проекта.
Таблица 2: Списък с проверки – въглероден отпечатък – примери за категории проекти62
Проверка

Категории инфраструктурни проекти

Като цяло, в зависимост
от мащаба на проекта, в
тези категории проекти
НЯМА да се изисква
оценка на въглеродния
отпечатък.

•
•
•
•
•

Във връзка с процеса на •
осигуряване на устойчи•
вост на климата за смекчаване на последиците •
от изменението на климата, показан на фигура
7, процесът завършва с
фаза 1 (проверка).
По принцип за тези
категории проекти
ЩЕ64се изисква оценка
на въглеродния отпечатък.

•
•
•
•
•
•
Във връзка с процеса
•
на климатична устойчи- •
вост за смекчаване на
•
изменението на клима- •
та, показан на фигура
•
7, процесът за този вид
категории проекти ще •
•
включва фаза 1
•
(проверка) и фаза 2 с
•
подробен анализ.
•
•
•
•
•

Телекомуникационни услуги
Мрежи за водоснабдяване с питейна вода
Канализационни мрежи за дъждовна вода и отпадни води
Пречистване на промишлени отпадъчни води и
пречистване на общински отпадъчни води
Застрояване на имоти63
Механични/биологични пречиствателни станции
Изследователска и развойна дейност
Фармацевтика и биотехнологии

Депа за битови отпадъци
Инсталации за изгаряне на битови отпадъци
Големи пречиствателни станции за отпадни води
Производствена промишленост
Химикали и рафиниране
Минно дело и основни метали
Целулоза и хартия
Покупки на подвижен състав, кораб, транспортен флот
Пътна и железопътна инфраструктура65, градски транспорт
Пристанища и логистични платформи
Електропреносни линии
Възобновяеми източници на енергия
Производство, преработка, съхранение и транспорт на горива
Производство на цимент и вар
Производство на стъкло
Топлоцентрали и електроцентрали
Топлофикационни мрежи
Съоръжения за втечняване и регазификация на природен газ
Инфраструктура за пренос на газ
Всяка друга категория или мащаб на инфраструктурен проект,
чиито абсолютни и/или относителни емисии могат да надхвърлят 20 000 тона CO2/година (положителна или отрицателна) (виж Таблица 7)

Тази таблица е изменена от Методологиите на ЕИБ за оценка на въглеродния отпечатък на проектаи,
юли 2020 г., Таблица 1:
Илюстративни примери за категории проекти, за които се изисква оценка на парникови газове,
https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf
63
Включително наред с другото безопасни и защитени места за паркиране и външни гранични проверки.
64
Всяка инфраструктура, която не отговаря на условията за финансиране, трябва да бъде изключена.
65
Мерките, насочени към пътната безопасност и намаляването на шума от железопътния товарен превоз,
могат да бъдат изключени.
62
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3.2.2. Подробен анализ – Фаза 2 (смекчаване)
Подробният анализ включва количествено и парично изражение на емисиите на парникови газове (и
намаленията им), както и оценка на съответствието с целите за климата за 2030 г. и 2050 г.
3.2.2.1. Методология за оценка на въглеродния отпечатък за инфраструктурни проекти
В тези насоки се препоръчват методологии за оценка на въглеродния отпечатък66на Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ) за изчисляване на въглеродния отпечатък на инфраструктурните проекти.
Методологията включва подход за изчисляване на емисиите по подразбиране, като:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пречистване на отпадни води и утайки
Съоръжения за управление на третиране на отпадъци
Депо за битови отпадъци
Автомобилен транспорт
Железопътен транспорт
Градски транспорт
Ремонт на сгради
Пристанища
Летища

За парично изразяване на емисиите на парникови газове може да се използва методологията на ЕИБ за
въглеродния отпечатък, която се допълва от отделната публикация Икономическа оценка на инвестиционните проекти в ЕИБ (2013 г.)67и Скрита цена на въглерод (вижте Раздел 3.2.2.4).
Методологията на ЕИБ е в съответствие с Рамката на международните финансови институции за хармонизиран подход към отчитането на парниковите газове, публикувана през ноември 2015 г.
Много инфраструктурни проекти водят до намаляване или увеличаване на емисиите в сравнение със
сценария, при който проектът не е изпълнен, наричани базови емисии. Освен това много от проектите
отделят парникови газове в атмосферата пряко (напр. чрез изгаряне на гориво или емисии от производствения процес) или непряко чрез закупена електроенергия и/или топлинна енергия.
Парниковите газове, включени в Методология на ЕИБ за оценка на въглеродния отпечатък включват
седемте газа, изброени в протокола от Киото на РКИКООН68, а именно: въглероден двуокис (CO2);
метан (СН4); азотен оксид (N2О); хидрофлуоровъглеводороди (HFC); перфлуоровъглеводороди (PFC);
серен хексафлуорид (SF6); и азотен трифлуорид (NF3). Процесът на количествено определяне на емисиите на парникови газове превръща всички емисии в тонове въглероден двуокис, наречен CO2 (еквивалент), като се използва потенциалът за глобално затопляне (ПГЗ)69.
Методологии на ЕИБ за оценка на въглеродния отпечатък за оценка на емисиите на парникови газове по проекти и Вариации на емисиите, юли 2020 г., https://www.eib.org/en/about/cr/footprint-methodologies.htm и https://www.
eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf и https://www.eib.org/en/about/
documents/footprint-methodologies.htm
67
Икономическата оценка на инвестиционните проекти в ЕИБ:
https://www.eib.org/en/publications/economic-appraisal-of-investment-projects
68
> Протокола от Киото на РКИКООН https://unfccc.int/kyoto_protocoл
69
Потенциали за глобално затопляне/фактори/стойности (използвани за въглероден отпечатък):
• Таблица А1.9 в Методологията на ЕИБ за въглеродния отпечатък;
• Протокол за парникови газове: http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Потенциални стойности%20%28феб%2016%202016%29_1.pdf
• „ПГЗ 100-годишен“ в Приложение 8.А: Срокове на използване, радиационна ефективност и метрични стойности на петия доклад за оценка на МПКП, Работна група I, Основи на физическите науки, https://www.ipcc.
ch/assessment-доклад/ar5/
66
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Оценката на въглеродните емисии следва да бъде включена в целия цикъл на разработване на
проекта с оглед насърчаване на нисковъглеродни решения и варианти и да се използва като
инструмент за класиране и избор на варианти (включително в ОВОС и СЕО).
Препоръчва се да се възприема същият подход на етапа на планиране, например в транспортния сектор, където основните възможности за намаляване на емисиите на парникови
газове се съсредоточават върху вариантите, свързани с оперативната структура на мрежата и
с избора на видове транспорт и политики.
Методологията за въглеродния отпечатък използва концепцията за „обхват“ определено от
Протокола за парниковите газове70.
Фигура 5: Понятието „обхват“ по методологията за въглеродния отпечатък71
Обхват 1
ПРЕКИ ЕМИСИИ на ПГ
Изгаряне на гориво, процес/дейност, дифузни емисии .

ПРОЕКТНА
ДЕЙНОСТ

Както е приложимо

Обхват 2
КОСВЕНИ ЕМИСИИ НА ПГ
Електричество/отопление/охлаждане, използвано
от оператора на инфраструктурата.

Обхват 3
КОСВЕНИ ЕМИСИИ НА ПГ
Емисии от обхвата 1 / 2 нагоре/надолу по веригата от съоръжение, предназначено на 100% за дейността по проекта,
което иначе не би съществувало и не е съществувало преди
началото на проекта.
Косвени емисии на парникови газове от превозни средства
или автопаркове, използващи транспортна инфраструктура, включително ефектите от преминаването към друг вид
транспорт.
Косвени емисии на парникови газове, свързани с проекти за
енергийни мрежи или промишлени производствени съоръжения, както е описано в таблица 3 (в публикацията на ЕИБ, вж.
източника по-долу).
Косвени емисии на парникови газове от производството,
преработката и транспорта на проекти за биогорива и биоенергия (ако е приложимо за определяне на допустимостта за
смекчаване на последиците от изменението на климата).

Източник: Фигура 1 от публикацията „Методологии за въглеродния отпечатък на
проекта на ЕИБ“

Протокол за парникови газове: https://ghgprotocol.org/
Фигура 1 от публикацията „Методологии за въглеродния отпечатък на проекти на ЕИБ“,
https://www.eib.org/en/about/documents/footprint-methodologies.htm

70
71
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Таблица 3: Преглед на трите обхвата, които са част от методологията за въглероден
отпечатък, и оценка на косвените емисии за инфраструктурата на автомобилния,
железопътния и градския обществен транспорт
Пътна, железопътна и
градска инфраструктура
за обществен транспорт

Обхват

Всички други
проекти

Обхват 1: Преки емисии на парникови газове физически Ако е приложимо: Изгавъзникват от източници, които се експлоатират от проекта. ряне на гориво, процес /
Например емисиите, получени при изгарянето на изкопаеми дейност, дифузни емисии
горива, от промишлените процеси и от дифузни емисии,
като хладилни агенти или изтичане на метан.

Да: Гориво
горене, процес / дейност, дифузни
емисии

Обхват 2: Косвени емисии на парникови газове, свързани с консумацията на енергия (електричество, отопление,
охлаждане и пара), консумирана, но не произведена по
проекта.
Те са включени, тъй като проектът има пряк контрол върху
потреблението на енергия, например като го подобрява чрез
мерки за енергийна ефективност или преминаване към консумация на електроенергия от възобновяеми източници.

Ако е приложимо:
Транспорт (предимно
електрически релсови)
инфраструктур-ни
проекти, които се експлоатират от собственик
на инфраструктурата

Да: Електричество,
отопление, охлаждане

Обхват 3: Други косвени емисии на парникови газове,
които могат да се считат за последица от дейностите по
проекта (напр. емисии от производството или добива на
суровини или материали и емисии от превозни средства
при използването на пътната инфраструктура, включително
емисии от потреблението на електроенергия от влакове и
електрически превозни средства).

Да: Косвени парникови
газове
газови емисии от превозни средства, използващи
транспортната инфраструктура, включително
ефекта от прехода към
по-ефективни видове
транспорт.

Ако е приложимо:
Преки емисии
и изключително
нагоре или надолу
по веригата от
обхват 1 и 2

Методологията за оценка на въглеродния отпечатък включва следните основни стъпки:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Определяне на границата на проекта
Определяне на периода за оценка
Количествено определяне на абсолютните проектни емисии
Определете количествено абсолютните проектни емисии (Aб)
Установяване и количествено определяне на базовите емисии (Bд)
Изчисляване на относителните емисии (Rд = Аб - Бд)

Границата на проекта описва какво трябва да се включи при изчисляването на абсолютните и относителните
емисии:
• Абсолютните емисии се основават на границата на проекта, която включва всички значителни емисии от
обхват 1, обхват 2 и обхват 3 (според случая), които възникват в рамките на проекта. Например, границата
за участък от магистрала ще бъде дължината на магистралата, посочена във финансовия договор, тъй като
проектът и изчисляването на абсолютните емисии ще обхванат емисиите на парникови газове на превозни
средства, използващи този участък от магистралата през обичайна година.
• Относителните емисии се основават на границата на проекта, която адекватно обхваща сценариите „с проект“
и „без проект“. Те включват всички значителни емисии от обхват 1, обхват 2 и обхват 3 (ако е приложимо),
но може също така да изисква граница извън физическите граници на проекта, за да представлява базовата
линия. Например, без магистралата, трафикът би се увеличил по второстепенни пътища извън физическите
граници на проекта. Изчисляването на относителните емисии ще използва граница, която обхваща целия
регион, засегнат от проекта.
Абсолютните (Aб) емисии на парникови газове са годишните емисии, изчислени за средна година на работа по
проекта.
Базовите (Bд) емисии на парникови газове са емисиите, които биха били генерирани при очаквания алтернативен
сценарий, който обосновано представлява емисиите, които биха били генерирани, ако проектът не бъде изпълнен.
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Относителните (Rд) емисии на парникови газове представляват разликата между абсолютните и базовите
емисии.
Абсолютните и относителните емисии трябва да се определят количествено за обичайна година на експлоатация.
Оценката на въглерода трябва да бъде включена в целия цикъл на разработване на проекта и да се използва
като инструмент за класиране и подбор на варианти с оглед насърчаване на нисковъглеродните избори и
възможности, както и на първия принцип за енергийна ефективност.
Следователно оценката на въглерода, представена в тези насоки, е по-сложен инструмент в подкрепа на
нисковъглеродния преход, който далеч надхвърля еднократната оценка, обикновено придружаваща заявления до финансова институция за финансиране.
Границата на проекта описва какво да се включи при изчисляването на абсолютни, базови и относителни
емисии.
Цялата относима информация трябва да бъде включена при количественото определяне на емисиите на
парникови газове по проекта.
Въглеродният отпечатък включва много неопределености, включително неопределеност относно идентифицирането на вторични ефекти, относно базовите сценарии и прогнозите за базовите емисии. Поради това
оценките на парниковите газове по дефиниция са приблизителни.
Неопределеностите, присъщи на оценките или изчисленията на парниковите газове, трябва да бъдат намалени доколкото е практично, а методите за оценка трябва да избягват отклонения. Когато нивото на точност
е ниско, данните и предположенията, използвани за количествено определяне на емисиите на парникови
газове, трябва да бъдат консервативни.
Затова методологията за оценка на въглеродния отпечатък трябва да се основава на консервативни допускания, стойности и процедури. Консервативните стойности и допускания са тези, които е по-вероятно да
надценяват абсолютните емисии и „положителните“ относителни емисии (нетни увеличения) и да подценяват „отрицателните“ относителни емисии (нетни намаления). Ако има различия в нивото на неопределеност
или отклонение между сценариите „с проект“ и „без проект“, може да e необходимо специално внимание.
3.2.2.2. Оценка на емисиите на парникови газове (ПГ)
Емисиите на парникови газове следва да се оценяват съгласно тези насоки за индивидуални инвестиционни
проекти със значителни емисии72. Освен това потребителите се насърчават да проверят приложимото законодателство за тяхната инвестиция.
Следващата таблица посочва праговете, определени за методологията на ЕИБ за оценка на въглеродния
отпечатък.
Таблица 4: Прагове за методологията на ЕИБ за оценка на въглеродния отпечатък73
• Абсолютни емисии над 20 000 тона CO2е/година (положителна или отрицателна)
• Относителни емисии над 20 000 тона CO2е/година (положителна или отрицателна)

Поради кумулативните ефекти, някои малки емисии на парникови газове могат да надхвърлят
повратната точка, включвайки незначително въздействие в категорията на значимо въздействие и
тогава ще трябва да бъдат отчетени.
73
Методологии на ЕИБ за въглеродния отпечатък за оценка на емисиите на парникови газове по проекта и Вариации на емисиите, юли 2020 г., https://www.eib.org/en/about/cr/footprintmethodologies.htm и https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_
methodologies_en.pdf и https://www.eib.org/en/about/documents/footprint-methodologies.htm
72
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Инфраструктурнистроителни проекти74с абсолютни и/или относителни емисии над 20 000 тона CO2е/
година (положителна или отрицателна) трябва да бъде подложена както на фаза 1 (проверка), така и на
фаза 2 (подробен анализ) на процеса на климатична защита за смекчаване на изменението на климата,
както е показано на Фигура 7.
Изследване75(в портфолиото от проекти на ЕИБ) показва, че праговете в Таблица 4 включват приблизително 95% от абсолютните и относителните емисии на парникови газове от проекти.
3.2.2.3. Базови стойности (въглероден отпечатък, анализ на разходите и ползите)
Базовата линия за методологията за оценка на въглеродния отпечатък често се нарича „вероятна алтернатива“ на плана/проекта, а за анализа на разходите и ползите „контрафактологичен базов сценарий“.
За определени проекти може да има разлика между тези базови линии. В такива случаи е важно да се
осигури съгласуваност между количественото определяне на емисиите на парникови газове и анализа на
разходите и ползите. Това трябва да бъде описано по подходящ начин в анализа на разходите и ползите
(където е приложимо) и обобщено в документацията за климатична устойчивост.
Анализът на разходите и ползите обикновено е под формата на сравнение между сценарии „с проект“ и
„без проект“ . От гледна точка на климатична устойчивост (смекчаване) е важно базовият сценарий на
проекта да е надеждно представяне на политиката на ЕС в областта на климата. Това би изключило например базова линия, при която през 2050 г. все още се използват горива с висока въглеродна интензивност. За разлика от това, той трябва да бъде съвместим с надеждна пътека за намаляване на емисиите на
парникови газове (ПГ) в съответствие с новите климатични цели на ЕС за 2030 г. и климатична неутралност до 2050 г.
3.2.2.4. Скрита цена на въглерода
Настоящите насоки използват скритата цена на въглерода, публикувана от ЕИБ, като най-доброто налично доказателство76за цената за постигане на целта за температура от Парижкото споразумение (т.е. целта
от 1,5 ⁰C). Скритата цена на въглерода се измерва в реално изражение и е посочена в цените за 2016 г.
Скритата цена на въглерода, която ще се използва за инфраструктурни проекти през периода 20212027 г., е дадена в таблицата по-долу (вижте също Таблица 6 с годишни стойности за скрита цена на
въглерода).
Таблица 5: Скрита цена на въглерода за емисиите на парникови газове и намаляване на цените за
€/tCO2e, 2016 г.
Година

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

€/tCO2e

80

165

250

390

525

660

800

Източник: Пътна карта за климата на Групата на ЕИБ 2021-2025 г.

За пример, помислете за проект, който се оценява за финансиране днес. Изграждането ще отнеме
четири години, а след това ще работи от 2025 г. в продължение на 20 години – т.е. до 2045 г. Планът на
проекта прогнозира емисиите за всяка година на експлоатация. За първата година на работа емисиите
се оценяват на 165 евро
Проектите в определени сектори - например в градския транспорт - често се поставят в рамките на документ
за интегрирано планиране
(напр. План за устойчива градска мобилност), целящ определянето на съгласувана инвестиционна програма.
Въпреки че всяка отделна инвестиция/проект, включена в такива инвестиционни програми, може да не надхвърля праговете, може да е уместно да се направи оценка на емисиите на парникови газове за цялата програма, с цел да се обхване степента на нейния общ принос за намаляване на парниковите газове.
75
Методологии на ЕИБ за оценка на въглеродния отпечатък на проекта - Методологии за оценка на проектните
парникови газове
Емисии и вариации на емисиите, 8 юли 2020 г.: https://www.eib.org/en/about/documents/footprint-methodologies.
htm
76
Допълнителна информация е налична в пътната карта за климата на групата на ЕИБ за 2021-2025 г., 14 декември
2020 г., https://www.eib.org/en/publications/the-eib-group-climate-bank-roadmap.htm
74
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на тон. Очакваната стойност на емисиите през 2030 г. е 250 евро на тон. Ако се очаква проектът да
емитира през 2045 г., емисиите се оценяват на 660 евро на тон.
За да се избегне съмнение, тези цифри се използват само за оценка на стойността на нетните
икономии от въглерод или емисии в анализи на разходите и ползите, представящи гледната точка
на обществото. Прогнозите за търсенето и други свързани аспекти на икономическия анализ или
икономическата жизнеспособност на проектите се ръководят от сигналите за настоящите пазарни
цеви, които са повлияни от пълния набор от политики за подпомагане.
Фигурата по-долу илюстрира скритата цена въглерода за периода 2020-2050 г:
Фигура 6: Скрита цена на въглерода за емисиите на парникови газове и намаляване в €/tCO2e,
цени за 2016 г.
800
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Година
Източник: Пътна карта за климата на Групата на ЕИБ 2021-2025

Tаблица 6 по-долу показва скритата цена на въглерода за всяка година през периода 20202050 г. Стойностите
в Таблица 6 се изчисляват въз основа на стойностите в Таблица 5.
Таблица 6: Скрита цена на въглерода годишно в €/tCO2е, цени за 2016 г.
Година

€/tCO2е

Година

€/tCO2е

Година

€/tCO2е

2020

80

2030

250

2040

525

2021

97

2031

278

2041

552

2022

114

2032

306

2042

579

2023

131

2033

334

2043

606

2024

148

2034

362

2044

633

2025

165

2035

390

2045

660

2026

182

2036

417

2046

688

2027

199

2037

444

2047

716

2028

216

2038

471

2048

744

2029

233

2039

498

2049

772

Година
2050

€/tCO2е
800

Скритата цена на въглерода е минимална стойност, която трябва да се използва за парично
изразяване на емисиите и намаляването на парниковите газове. По-високи стойности на
скрита цена на въглерода могат да се използват за целите на
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климатична устойчивост и анализ на разходите и ползите, например когато се използват по-високи стойности в държавата-членка или от съответната кредитираща институция или когато има други изисквания.
Скритата цена на въглерода също може да се коригира, когато стане налична повече информация.
Анализът на разходите и ползите обикновено включва дисконтиране на парично изразените емисии на
парникови газове. Прави се позоваване на ръководството на Комисията77, което обяснява социален дисконтов процент. Ръководството препоръчва за големи проекти в страните, обект на сближаване, да се използва
социален дисконтов процент 5%, а за останалите държави-членки да се използва 3%78. Въпреки че ръководството се отнася за периода 2014-2020 г., то остава полезна справка за периода 2021-2027 г. В документацията за устойчивост на климата следва да се опише използваният социален дисконтов процент
3.2.2.5. Проверете съвместимостта с надеждна пътека за парникови газове до 2030 и 2050 г.
Организаторът на проекта трябва да провери съвместимостта на проекта с надеждна пътека в съответствие
с79целите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 и 2050 г. и с целите на Парижкото споразумение и европейското законодателство за климата (вижте глава 3.1). Като част от този процес,
за инфраструктура с продължителност на живота след 2050 г., организаторът на проекта трябва също да
провери съвместимостта на проекта с например изискванията за експлоатация, поддръжка и окончателно
извеждане от експлоатация при условия на климатична неутралност. Това може да наложи включването на
съображенията за кръгова икономика още в началото на цикъла на разработване на проекта и преминаването
към възобновяеми енергийни източници.
В допълнение, Регламент (ЕС) 2018/199980относно управлението на енергийния съюз и действията по климата (Регламент за управление) предвижда a механизъм за управление въз основа на дългосрочни стратегии, интегрирани национални планове за енергетика и климат (НПЕК), обхващащи десетгодишни периоди,
започващи от 2021 до 2030 г., съответни интегрирани национални доклади за напредъка на енергията и
климата от държавите-членки и интегриран мониторинг от Комисията.
В НПЕК се определят националните цели, задачи и принос за петте измерения на Енергийния съюз, включително измерението „декарбонизация“, което се отнася до „дългосрочните ангажименти на Съюза по
отношение на емисиите на парникови газове в съответствие с Парижкото споразумение, други цели и
задачи, включително секторни цели и цели за адаптация“.
НЕКП са допълнителна и подходяща референтна рамка за проверка на съвместимостта с надеждна пътека
за парникови газове (когато НПЕК се изменят и оценяват през 2023 г., за да включат новите цели на ЕС за
2030 г. и климатична неутралност до 2050 г. съгласно европейското законодателство за климата).
Организаторът на проекта трябва да докаже, че емисиите на парникови газове по проекта ще бъдат ограничени по начин, който е в съответствие с общите цели на ЕС за 2030 и 2050 г., както и с всички по-амбициозни цели за сектора, към който принадлежи проектът.
Ръководство за анализ на разходите и ползите за инвестиционни проекти-инструмент за икономическа оценка на политиката на сближаване
2014-2020 г., ISBN 978-92-79-34796-2, Европейска комисия, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
studies/pdf/cba_guide.pdf
78
За периода 2014-2020 г. Регламентът за изпълнение (ЕС) 2015/207 на Комисията предвижда
приложими социални дисконтови проценти, които остават полезна референтна рамка за периода 2021-2027 г.
79
Вижте например пътната карта по климата на групата на ЕИБ и книгата на Института Луи Башелье „Подробни указания за съответствие,
Технически преглед на методологиите, оценяващи съответствието на портфолиото с нисковъглеродни траектории
или температурна цел“
80
Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на
Енергийния съюз и действията по 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 Европейски парламент и на Съвета, Директиви 2009/119/ЕО на Съвета и (ЕС) 2015/652 и за отмяна
на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
77
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3.3. Адаптация към изменението на климата (устойчивост на климата)
Инфраструктурата81обикновено е дълготрайна и може да бъде изложена в продължение на
много години на променящ се климат с все по-неблагоприятни и чести екстремни климатични влияния.
Под надзора и контрола на съответните публични органи оценката на климатичната уязвимост и риска помага да се идентифицират значителните климатични рискове. Той е основата за идентифициране, оценка и прилагане на целеви мерки за адаптация. Това ще помогне
за намаляване на остатъчния риск до приемливо ниво.
Организаторът на проекта трябва да предостави на публичните органи цялата необходима
информация, за да се увери, че приемливото ниво на остатъчни климатични рискове е определено при надлежно отчитане на всички правни, технически или други изисквания.
Както е обяснено в глава 4 и Приложение В, препоръчва се интегрирането на климатичната
уязвимост и оценката на риска от началото на процеса на разработване на проекта82, включително ОВОС, защото това като цяло ще осигури най-широк спектър от възможности за
избор на оптималните варианти за адаптация.
Например местоположението на проекта, което често се решава на ранен етап, може да
бъде решаващо за оценката на уязвимостта към климатичните промени и климатичните
рискове. Обикновено ще има повече ограничения, когато оценката на уязвимостта към
климатичните промени и климатичните рискове започне на по-късен етап в развитието на
проекта, което може да доведе до избиране на неоптимални решения.

Инфраструктурата включва, освен традиционната „сива“ инфраструктура, и „зелената“ инфраструктура и смесени форми на „сива/зелена инфраструктура“. Съобщение на Комисията
COM/2013/249 определя зелената инфраструктура като „стратегически планирана мрежа от
естествени и полуестествени райони с други елементи на околната среда , която е конструирана и се управлява така, че да осигурява най-разнообразни екосистемни услуги. Тя включва
зелени площи (или сини, ако става въпрос за водни екосистеми) и други физически елементи в
сухоземни (включително крайбрежни) и морски зони. На сушата зелената инфраструктура
присъства в селските и градските райони“.
82
Вижте например бележката на EUFIWACC „Интегриране на информацията за изменението на
климата и адаптацията при разработването на проекти“ Ръководство за ръководителите на
проекти за повишаване на устойчивостта на инфраструктурата към климата:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/integrating_climate_change_en.pdf
81
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Фигура 7: Преглед на процеса за проверка на устойчивостта от гледна точка на адаптацията към климата
Устойчивост спрямо изменението на климата
Адаптация към изменението на климата
Подготовка, планиране, ресурси
Проверка – Фаза 1 (адаптация)
НЕ

Подробен анализ - Фаза 2 (смекчаване)
Оценка на климатичните рискове, включително анализ на вероятността и въздействието в
съответствие с тези насоки

Въз основа на анализа на чувствителността, експозицията и уязвимостта има ДА
ли потенциално значими климатични рискове, които изискват подробен анализ?

Преодоляване на значителен климатичен
риск чрез установяване, оценка, планиране и
изпълнение на съответните мерки за адаптация.

Документация за
проверка
за устойчивост на
климата

Оценка на обхвата и необходимостта от редовен мониторинг и проследяване, например на
критичните допускания във връзка с бъдещото
изменение на климата.
Проверете съгласуваността с ЕС и, ако е
приложимо, с национални, регионални и местни стратегии и планове за адаптацията към
изменението на климата.

Документация за
проверка
за устойчивост на
климата

Мерките за адаптиране към изменението на климата за инфраструктурни проекти са насочени към осигуряване на подходящо ниво на устойчивост на въздействието на изменението
на климата, което включва интензивни явления като по-интензивни наводнения, внезапни
поройни дъждове, суши, горещи вълни, горски пожари, бури и свлачища и урагани, както и
хронични събития като прогнозирано покачване на морското равнище и промени в средните
валежи, влажност на почвата и влажност на въздуха.
В допълнение към факторизацията на устойчивостта на проекта към климата, трябва да има
мерки, които да гарантират, че проектът не увеличава уязвимостта на съседните икономически и социални структури. Това може да се случи, например, ако проектът включва насип,
който може да увеличи риска от наводнения в околността.
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Фигура 8: Примерен преглед на климатичната уязвимост и оценка на риска, както и
идентифицирането, оценяването и планирането/интегрирането на съответните мерки за адаптация
Фаза 1 (проверка)
АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА

АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА

Показателна таблица за чувствителност: Кл
Климатични променливи и опасности
(пример)
Наводнение
Топлина
Суша

Показателна таблица за чувствителност: Климатични променливи и опасности
(пример)
Наводнение
Топлина
Суша
Активи на място,…
Малка
...
Малка
Голямо
Средна
...
Малка
Вложени продукти (вода, ...)
Средно
Добиви (продукти, ...)
Малка
...
Малка
Голямо
Транспортни връзки
Средно
…
Ниска
Ниска

Позиции

Настоящ климат
Средно
Бъдещ климат
Голямо
Най-висока оценка, настоящ+бъдещ Голямо

Най-голяма по всичките 4 позиции

Средна

Голямо

...

Малка

Резултатът от анализа на чувствителността може да бъде обобщен в таблица с класирането по чувствителност на съответните климатични променливи и опасности за даден
тип проект, независимо от местоположението, включително критични параметри, и да
бъде разделено, напр. на четирите позиции.

Малка
Средна
Средна

...
...
...

Малка
Малка
Малка

Резултатът от анализа на експозицията може да бъде обобщен в таблица с
класиране на експозицията на съответните променливи на климата и
опасностите за избраното място, независимо от типа на проекта, и разделено
на настоящ и бъдещ климат. Както при анализа на чувствителността, така и
при анализа на експозицията, системите за оценяване трябва да бъдат
внимателно определени и обяснени, а поставените оценки - обосновани.

АНАЛИЗ НА УЯЗВИМОСТТА
Показателна таблица за уязвимост:
(пример)
Чувствителност (най-голяма Голяма
Средна
по всички четири позиции)

Експозиция (настоящ + бъдещ климат)
Голяма
Средна
Малка

Наводнение

Малка

Топлина

Легенда:
Степен на уязвимост

Голяма
Средна
Малка

Суша

Анализът на уязвимостта може да бъде обобщен в таблица за дадения определен тип проект на избраното място. Той обединява анализ на чувствителността и анализ на експозицията. Най-свързаните с това климатични променливи и опасности са тези с висока или средна степен на уязвимост, по отношение на които след това се предприемат посочените
по-долу стъпки. Степените на уязвимост трябва да бъдат внимателно определени и обяснени, а поставените оценки - обосновани.

Фаза 2 (зависи от резултата от фаза 1)
АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА

Катастрофално

Голямо

Рискови области:

Средно

Въздействие

Малко

Рядко
Много малко вероятно да се случи
5%
Малко вероятно
Малко вероятно да се случи
20%
Средно
Вероятно да се случи или не
50%
Вероятно
Вероятно ще се случи
80%
Почти сигурно
Много вероятно да се случи
95%
Резултатът от анализа на вероятността може да бъде обобщен в качествена или количествена оценка на вероятността за всяка от съществените
климатични променливи и опасности. (*) Определянето на скалите изисква
внимателен анализ по различни причини, включително напр. че вероятността и въздействието на съществените климатични опасности могат да се
променят значително по време на живота на инфраструктурния проект, наред
с другото поради изменението на климата. В литературата се споменават
различни скали.

Ориентировъчна скала за
оценка на потенциалното
въздействие на климатична
опасност (пример)

Незначително

АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Ориентировъчна скала за оценка на вероятността от климатична опасност (пример):
Определение
Качествено
Количествено (*)

Повреда на активи, инженерни, експлоатационни
Безопасност и здраве
Околна среда, културно наследство
Социални
Финансови
Репутация
Други рискови (и) област (и) на риска
Общо за изброените по-горе рискови области
Анализът на въздействието предоставя експертна оценка на потенциалното въздействие за всяка от
съществените климатични променливи и опасности.

ОЦЕНКА НА РИСКА
Вероятност

Ориентировъчна таблица на риска:
Общо въздействие на основните климатични променливи и опасности (пример)
(пример)
Незначително
Малко
Средно
Голямо
Катастрофално
Рядко
Малко вероятна
Средно
Вероятно 						
Почти сигурно

Суша
Топлина

Наводнение

Легенда:
Ниво на риска
Ниско
Средно
Високо
Екстремно

Резултатите от анализа на риска могат да бъдат обобщени в таблица, съчетаваща вероятността и въздействието на основните климатични променливи и опасности. За да се
определят и обосноват изводите от оценката, са необходими подробни обяснения. Нивата на риск трябва да бъдат обяснени и обосновани.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА АДАПТАЦИЯ
Процес на идентификация на вариантите:
● Определете вариантите, отговарящи на рисковете
(използвайте например семинари на експерти, срещи,
оценки, ...) Адаптацията може да включва комбинация от
мерки, напр.:
● обучение, изграждане на капацитет, мониторинг, ...
● използване на най-добри практики, стандарти, ...
● екологични решения, ...
● инженерни решения, технически проект,…
● управление на риска, застраховка, ...

ОЦЕНКА НА ВАРИАНТИТЕ ЗА АДАПТАЦИЯ
Оценката на вариантите за адаптация трябва да отчита
надлежно конкретните обстоятелства и наличността
на данни. В някои случаи може да е достатъчна бърза
експертна преценка, докато в други случаи може да се
наложи подробен анализ на разходите и ползите. Може
да бъде уместно да се разгледа надеждността на различните варианти за адаптация спрямо неопределеностите
на изменението на климата.
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ПЛАНИРАНЕ НА АДАПТАЦИЯТА
Интегрирайте съответните мерки за устойчивост на климата
в техническите проекти и възможностите за управление.
Разработете план за изпълнение, финансов план, план за
мониторинг и действие, план за редовен преглед на предположенията и климатичната уязвимост и оценка на риска
и т.н. Оценката на уязвимостта и риска и планирането на
адаптацията има за цел да намали оставащите климатични
рискове до приемливо ниво.

Tези насоки позволяват използването на алтернативни подходи към описаната климатична
уязвимост и оценка на риска, които са скорошни и международно признати подходи и методологични рамки, например подхода, прилаган от МПКП в контекста на 6тияДоклад за оценка
(AR6)83. Целта остава да се идентифицират значителни климатични рискове като основа за
определяне, оценка и прилагане на целеви мерки за адаптация.

3.3.1. Проверка – Фаза 1 (адаптация)
Анализът на уязвимостта на даден проект към изменението на климата е важна стъпка при
определянето на правилните мерки за адаптация, които трябва да се предприемат. Анализът
е разделен на три стъпки, включващи анализ на чувствителността, оценка на текущата и
бъдещата експозиция и след това комбинация от двете за оценка на уязвимостта.
Техническите специалисти обикновено уточняват ясно нивото и прецизността на данните,
необходими за достатъчен анализ на проблемите.
Целта на анализа на уязвимостта84е да се идентифицират съответните климатични опасности 85за дадения конкретен тип проект на планираното място. Уязвимостта на проекта е
комбинация от два аспекта: колко чувствителни са компонентите на проекта към климатичните опасности като цяло (чувствителност) и вероятността тези опасности да възникнат на
мястото на проекта сега и в бъдеще (експозиция). Тези два аспекта могат да бъдат оценени
отделно (както е описано по-долу) или заедно.
Фигура 9: Преглед на фазата на проверка с анализ на уязвимостта
Фаза 1 (проверка)
АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА
Показателна таблица за чувствителност:

Позиции

(пример)
Активи на място,…
Вложени продукти (вода, ...)
Добиви (продукти, ...)
Транспортни връзки
Най-голяма по всички 4 позиции

АНАЛИЗ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

Климатични променливи и опасности
Наводнение
Голямо
Средно
Голямо
Средно
Голямо

Топлина
Малка

...

Суша
Малка

Средна
Малка
Малка

...
...
…

Малка
Малка
Малка

Средна

…

Ниска

Резултатът от анализа на чувствителността може да бъде обобщен в таблица с
класирането по чувствителност на съответните климатични променливи и опасности
за даден тип проект, независимо от местоположението, включително критични
параметри, и да бъде разделено, напр. на четирите позиции.

Показателна таблица за чувствителност: Кл
Климатични променливи и опасности
(пример)
Наводнение
Топлина
Суша
Настоящ климат
Средно
Бъдещ климат
Голямо
Най-висока оценка, настоящ+бъдещ Голямо

Малка
Средна
Средна

...
...
...

Малка
Малка
Малка

Резултатът от анализа на експозицията може да бъде обобщен в таблица с
класиране на експозицията на съответните променливи на климата и
опасностите за избраното място, независимо от типа на проекта, и разделено
на настоящ и бъдещ климат. Както при анализа на чувствителността, така и
при анализа на експозицията, системите за оценяване трябва да бъдат
внимателно определени и обяснени, а поставените оценки - обосновани.

АНАЛИЗ НА УЯЗВИМОСТТА
Показателна таблица за уязвимост:
(пример)
Чувствителност (най-голяма по
всичките четири позиции)

Голяма
Средна
Малка

Експозиция (настоящ + бъдещ климат)
Голяма
Средна
Малка

Наводнение

Топлина

Суша

Легенда:
Степен на уязвимост

Голяма
Средна
Малка

Анализът на уязвимостта може да бъде обобщен в таблица за дадения определен тип проект на избраното място. Той обединява анализ на чувствителността и анализ на експозицията. Най-свързаните с това
климатични променливи и опасности са тези с висока или средна степен на уязвимост, по отношение на които след това се предприемат посочените по-долу стъпки. Степените на уязвимост трябва да бъдат внимателно
определени и обяснени, а поставените оценки - обосновани.

МПКП AR6: https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
Съществуват множество дефиниции за уязвимост и риск. Вижте например МПКП AR4 (2007) относно уязвимостта и МПКП SREX (2012) и МКПК AR5 (2014) относно риска (като функция на
вероятността и последиците от опасността), http://ipcc.ch/
85
За структуриран преглед на показателите за изменението на климата и показателите за въздействието на изменението на климата (опасности)
вижте например Доклада на ЕАОС „Изменение на климата, въздействия и уязвимост в Европа
2016“ (https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016) и
доклад на ЕАОС „Адаптиране към изменението на климата и намаляване на риска от бедствия
в Европа“ (https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-adaptation-and-dasaster) и ETC
CCA Технически доклад „Екстремни метеорологични условия и климат в Европа“ (2015 г.)
(https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cca/products/etc-cca-reports/extreme-20weather-20and20climate-20in-20europe) както и доклад на ЕАОС „Състояние на европейската околна среда“
(2020 г.) (https://www.eea.europa.eu/soer)
83
84

31

Фигура 9 представя преглед на анализа на чувствителността, експозицията и уязвимостта, който представлява фаза 1 (проверка) на пълния процес, илюстриран на Фигура 8.
Първоначалната проверка може да се съсредоточи върху климатичните опасности, класифицирани
като „високи“ в анализа на чувствителността и/или анализа на експозицията, като входни данни за
оценката на уязвимостта.
3.3.1.1. Чувствителност
Целта на анализа на чувствителността е да се определи кои климатични опасности са от значение за конкретния тип проект, независимо от неговото местоположение. Например, повишаването на
морското равнище вероятно ще бъде значителна опасност за повечето проекти на морски пристанища,
независимо от тяхното местоположение.
Анализът на чувствителността трябва да обхване проекта по изчерпателен начин, като разгледа различните компоненти на проекта и начина, по който той работи в рамките на по-широката мрежа или
система, например като прави разлика между четири позиции:
•
•
•
•

активи и процеси на място,
вложени продукти като вода и енергия,
добиви като продукти и услуги,
достъп и транспортни връзки, дори ако са извън прекия контрол на проекта. `

Определянето на оценки за чувствителност за типове проекти е най-добре да се извършва от технически експерти, т.е. инженери и други специалисти, които познават проекта добре.
В допълнение, проектирането на проекта може да зависи критично от специфични (инженерни или
други) параметри. Например, проектът на мост може да зависи критично от нивото на водата в реката,
която пресича; или непрекъснатата работа на топлоелектрическа централа може да зависи критично от
достатъчната охлаждаща вода и минималното ниво на водата и максималната температура на водата в
съседната река. Може да е важно да включите такива критични параметри на проекта в анализа на
чувствителността към климата.
Фигура 10 представя преглед на анализа на чувствителността, който е част от фаза 1 (проверка), както
е показано на фигура 7.
Фигура 10: Преглед на анализа на чувствителността
АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА
Показателна таблица за чувствителност:

Позиции

(пример)

Климатични променливи и опасности
Наводнение

Топлина

Суша

Активи на място,…

Голямо

Малка

...

Малка

Вложени продукти (вода, ...)

Средно

Средна

...

Малка

Добиви (продукти, ...)

Голямо

Малка

...

Малка

Транспортни връзки

Средно

Малка

…

Малка

Голямо

Средна

…

Ниска

Най-голяма по всички 4 позиции

Резултатът от анализа на чувствителността може да бъде обобщен в таблица с
класиране на чувствителността на съответните променливи на климата и опасности за
даден тип проект, независимо от местоположението, включително критични параметри, и да бъде разделен, например, на четирите позиции.
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За всяка позиция и климатична опасност трябва да се даде оценка „висока“, „средна“ или
„ниска“:
• висока чувствителност: климатичната опасност може да окаже значително влияние
върху активите и процесите, входящите продукти, изходящите продукти и транспортните връзки;
• средна чувствителност: климатичната опасност може да окаже леко въздействие върху
активите и процесите, вложените продукти, добивите и транспортните връзки;
• ниска чувствителност: климатичната опасност няма (или има незначително) въздействие.
3.3.1.2. Експозиция
Целта на анализа на експозицията е да се определи кои опасности са от значение за планираното местоположение на проекта, независимо от типа на проекта. Например, наводненията могат да бъдат значителна климатична опасност за място до река в заливна равнина.
Следователно анализът на експозицията се фокусира върху местоположението, докато анализът на чувствителността се фокусира върху вида на проекта.
Анализът на експозицията може да бъде разделен на две части: експозиция на настоящия
климат и експозия на на бъдещия климат. Трябва да се използват налични исторически
и текущи данни за местоположението на проекта (или алтернативни места на проекта) за
оценка на настоящата и миналата експозиция на климата. Могат да се използват прогнозни
климатични модели, за да се разбере как нивото на експозиция може да се промени в бъдеще. Особено внимание трябва да се обърне на промените в честотата и интензивността на
екстремни метеорологични явления.
Фигура 11 представя преглед на анализа на експозицията, който е част от фаза 1 (проверка),
АНАЛИЗ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
Показателна таблица за експозиция:
(пример)
Текущ климат
Бъдещ климат
Най-висока оценка, настоящ+бъдещ

Климатични променливи и опасности
Наводнения Топлина
…
Суша
Средна
Голяма
Голяма

Малка
Средна
Средна

...
...
...

Малка
Малка
Малка

Резултатът от анализа на експозицията може да бъде обобщен в таблица с класирането на
експозицията на съответните променливи и климатични опасности за избраното място,
независимо от типа на проекта, и да бъде разделен на настоящ и бъдещ климат. Както при
анализа на чувствителността, така и при анализа на експозицията, системите за оценяване
трябва да бъдат внимателно определени и обяснени, а поставените оценки - обосновани.

както е показано на фигура 7.
Фигура 11: Преглед на анализа на експозицията
Различните географски местоположения могат да бъдат изложени на различни климатични опасности. Полезно е да се разбере как експозицията на различни географски райони в
Европа ще се промени в резултат на промяна на климатичните опасности, както е показано в
списъка по-долу.
Например:
• области, където хората зависят от природните ресурси за доходи/поминък
• крайбрежните райони, острови и офшорните места са особено изложени на увеличаване
на височината на бурите, височини на вълните, крайбрежни наводнения и ерозия;
• районите с ниски и намаляващи сезонни валежи често са по-изложени на нарастващия
риск от суша, слягане и горски пожари;
33

• районите с висока и повишаваща се температура често са по-застрашени от топлинни
вълни;
• районите с повишени сезонни валежи (вероятно в комбинация с по-бързо топене на снега
и облаци) често са по-изложени на наводнения и ерозия;
• райони, съдържащи както материално, така и нематериално културно наследство.
Важно е да се разбере кои са районите, изложени на опасност и как те и хората, които
живеят там ще бъдат засегнати, тъй като често тези места ще се възползват най-много от
проактивната адаптация.
Колкото по-местни и конкретни са данните, толкова по-точна и уместна ще бъде оценката
(вижте например списъка с източници на данни за бъдещия климат в раздел 3.1).
Някои опасности може да изискват конкретни за обекта данни и изследвания, например
наводнения.
3.3.1.3. Уязвимост
Анализът на уязвимостта съчетава резултата от анализа на чувствителността и анализа на
експозицията (когато се оценява отделно).
Фигура 12 представя преглед на анализа на уязвимостта, който обединява констатациите от
анализа на чувствителността и експозицията (виж фигура 7).
Фигура 12: Преглед на анализа на уязвимостта
АНАЛИЗ НА УЯЗВИМОСТТА
Показателна таблица за уязвимост:
(пример)

Експозиция (настоящ + бъдещ климат)
Голяма
Средна
Малка

Голяма
Чувствителност
(Най-голяма по всичките Средна
четири позиции)
Малка

Наводнение

Топлина

Суша

Легенда:
Степен на уязвимост
Голяма
Средна
Малка

Анализът на уязвимостта може да бъде обобщен в таблица за дадения определен тип проект на избраното
място. Той обединява анализа на чувствителността и анализа на експозицията. Най-свързаните с това климатични променливи и опасности са тези с висока или средна степен на уязвимост, по отношение на които
след това се предприемат посочените по-долу стъпки. Степените на уязвимост трябва да бъдат внимателно
определени и обяснени, а поставените оценки - обосновани.

Оценката на уязвимостта има за цел да идентифицира потенциално значими опасности и
свързания с тях риск и това е основата за решението за пристъпване към фазата на оценка
на риска. Обикновено тя разкрива най-важните опасности за оценката на риска (те могат да
се считат за уязвимости, определени като „високи“ и вероятно „средни“, в зависимост от
скалата). Ако заключението от оценката на уязвимостта е, че всички уязвимости са определени като ниски или незначителни по обоснован начин, може да не е необходима допълнителна
(климатична) оценка на риска (с това проверката и фаза 1 приключват). Независимо от това,
решението уязвимостите да бъдат предмет на подробен анализ на риска ще зависи от обоснованата оценка на организатора на проекта и екипа за оценка на климата.
Местоположението на инфраструктурата, заедно с капацитета за адаптация на местните
предприятия, правителства и общности, може да окаже влияние върху чувствителността и
уязвимостта на даден актив към климата. Уязвимостта към множество климатични опасности също може да бъде силно специфична за сектора и тясно свързана с технологията, използвана за строителство и експлоатация.

34

3.3.2. Подробенанализ – Фаза 2 (адаптация)
3.3.2.1. Въздействия, вероятност и климатични рискове
Оценката на риска предоставя структуриран метод за анализ на климатичните опасности и
тяхното въздействие, за предоставяне на информация за вземане на решения.
Този процес работи, като оценява вероятността и тежестта на въздействията, свързани с
опасностите, идентифицирани в оценката на уязвимостта (или първоначалната проверка на
съответните опасности), и оценявайки значимостта на риска за успеха на проекта.
Това трябва да бъде част от цялостната логика за оценка на риска на проекта, която прониква в целия процес на разработване на проекта, така че рискът да може да се разглежда
цялостно, а не като самостоятелна оценка.
Препоръчва се процесът на оценка на риска да започне възможно най-рано при планирането на проекта, тъй като рисковете, идентифицирани по-рано, обикновено могат да бъдат
управлявани и/или избегнати по-лесно и рентабилно.
Целта е да се определи количествено значението на рисковете за проекта при настоящите и
бъдещите климатични условия.
Фигура 13 предоставя преглед на анализа на вероятността, анализа на въздействието и
оценката на риска, които формират основата за идентифициране, оценка, избор и прилагане
на адаптационни мерки. Целият процес е илюстриран на Фигура 8.
Фигура 13: Преглед на оценката на климатичния риск във фаза 2

Рядко
Много малко вероятно да се случи
5%
Малко вероятно Малко вероятно да се случи
20%
Средно
Вероятно да се случи или не
50%
Вероятно
Вероятно ще се случи
80%
Почти сигурно
Много вероятно да се случи
95%
Резултатът от анализа на вероятността може да бъде обобщен в качествена или количествена оценка на вероятността за всяка от съществените
климатични променливи и опасности. (*) Определянето на скалите
изисква внимателен анализ по различни причини, включително напр. че
вероятността и въздействието на съществените климатични опасности
могат да се променят значително по време на живота на инфраструктурния
проект, наред с другото поради изменението на климата. В литературата се
споменават различни скали.

Въздействие

Рискови области:
Повреда на активи, инженерни, експлоатационни
Безопасност и здраве
Околна среда, културно наследство
Социални
Финансови
Репутация
Други рискови (и) област (и) на риска
Общо за изброените по-горе рискови области

Катастрофално

Количествено (*)

Голямо

Качествено

Средно

Определение

Малко

АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Ориентировъчна скала за
оценка на потенциалното
въздействие на климатична
опасност (пример)

Незначително

АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА
Ориентировъчна скала за оценка на вероятността от климатична опасност (пример):

Анализът на въздействието предоставя експертна оценка на потенциалното въздействие
за всяка от съществените климатични променливи и опасности.

ОЦЕНКА НА РИСКА
Вероятност

Показателна таблица на риска:
(пример)

Рядко
Малко вероятна
Средно
Вероятно 						
Почти сигурно 							

Общо въздействие на основните климатични променливи и опасности (пример)
Незначително
Малко
Средно
Голямо
Катастрофално
Суша
Топлина

Наводнение

Легенда:
Ниво на риска
Ниско
Средно
Високо
Екстремно

Резултатите от анализа на риска могат да бъдат обобщени в таблица, съчетаваща вероятността и въздействието на съществените климатични променливи и опасности. За да се определят и обосноват изводите от оценката, са необходими подробни обяснения. Нивата на риск трябва да бъдат обяснени и
обосновани.

В сравнение с анализа на уязвимостта, оценката на риска улеснява идентифицирането на
по-дълги причинно-следствени вериги, свързващи климатичните опасности с това как се
представя проектът в няколко измерения (технически, екологични, социални/приобщаване/
достъпност и финансови и т.н.) и разглежда взаимодействията между факторите. Следователно оценката на риска може да идентифицира проблеми, които не са установени от оценката на уязвимостта.
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ISO 1409186използва концепцията за „вериги на въздействие“, която е ефективен инструмент, който помага за
по-добро разбиране, визуализиране, систематизиране и приоритизиране на факторите, които водят до риск в
системата. Веригите на въздействие служат като аналитична отправна точка за цялостната оценка на риска.
Те определят кои опасности потенциално могат да причинят преки и косвени последици от изменението на
климата и следователно формират основната структура за оценка на риска. Те служат като важни комуникационни инструменти за обсъждане какво трябва да се анализира и кои климатични и социално-икономически, биофизични или други параметри трябва да се вземат предвид. По този начин те са полезни за идентифициране на целевите действия за адаптация, които трябва да се предприемат.
Оценката на риска може да включва експертна преценка от екипа за оценка и преглед на свързаната литература/исторически данни. Тя често включва провеждане на семинар за идентифициране на рискове,87за
идентифициране на опасности, последствия и ключови рискове, свързани с климата, и съгласуване на допълнителния анализ, необходим за измерване на значимостта на рисковете.
Подробната оценка на риска обикновено е под формата на количествени или полуколичествени оценки, често включващи числено моделиране. Те се извършват най-добре по време на по-малки срещи или експертни
анализи.
3.3.2.2. Вероятност
Тази част от оценката на риска разглежда каква е вероятността идентифицираните климатични опасности да
настъпят в рамките на определен период от време, например през жизнения цикъл на проекта.
Фигура 14 предоставя илюстративен преглед на анализа на вероятността, част от фаза 2, както е показано
на Фигура 13. Алтернативни скали също могат да се използват за оценка на вероятността, например скалата,
използвана от МПКП88. ч
Фигура 14: Преглед на анализа на вероятността
АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА
Ориентировъчна скала за оценка на вероятността от климатична опасност
(пример):

Определение

Качествено

Количествено (*)

Рядко
Малко вероятно да се случи
Малко вероятно Малко вероятно да се случи
Средно
Вероятно да се случи или не
Вероятно
Вероятно ще се случи
Почти сигурно
Много вероятно да се случи

5%
20%
50%
80%
95%

Резултатът от анализа на вероятността може да бъде обобщен в качествена или количествена оценка на вероятността за всяка от съществените
климатични променливи и опасности. (*) Определянето на мащабите изисква
внимателен анализ по различни причини, включително това, че вероятността
и въздействието на съществените климатични опасности могат да се променят значително по време на живота на инфраструктурния проект, наред
с другото поради изменението на климата. В литературата се споменават
различни скали.

При някои климатични рискове може да има значителна неопределеност относно вероятността от настъпване. Може да се наложи използване на експертна преценка въз основа на
най-добрата налична в момента информация и данни
ISO 14091 Адаптация към изменението на климата - Насоки за уязвимост, въздействия и оценка на
риска, https://www.iso.org/standard/68508.htmл
87
Семинар за идентифициране на рискове: за повече подробности вижте например раздел 2.3.4 на
Указания на нехартиен носител за ръководители на проекти: Да направим уязвимите инвестиции
устойчиви на климата (https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/non_paper_
guidelines_project_mana gers_en.pdf)
88
Специален доклад на МПКП относно океаните и криосферата в условията на променящ се климат,
глава 1, стр. 75,
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/05_SROCC_Ch01_FINAL.pdf
86
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от регистри, статистика, симулации и актуални/минали знания, получени от консултации със заинтересовани страни. Това също трябва да включва препратки към национални, регионални и/или
местни климатични данни и прогнози. Трябва да се обърне допълнително внимание на това как вероятността от климатичните рискове може да се развие с течение на времето. Например увеличаването на средната температура, дължащо се на изменението на климата, може значително да повиши
вероятността от определени климатични рискове през живота на проекта.
3.3.2.3. Въздействие
Тази част от оценката на риска разглежда последиците, ако настъпи идентифицираната климатична
опасност. Това трябва да се оцени по скала на въздействието за всяка опасност. Това се нарича още
тежест или големина.
Последствията обикновено се отнасят до физическите активи и операции, здравето и безопасността,
въздействието върху околната среда, социалното въздействие, въздействието върху достъпността за
хора с увреждания, финансовите последици и риск за репутацията. Може да се наложи оценката да
обхване адаптивния капацитет на системата, в която работи проектът. Може също да бъде уместно
да се обмисли колко е съществена тази инфраструктура за по-голямата мрежа или система (т.е. критичност) и дали може да доведе до допълнителни по-големи въздействия и каскадни ефекти.
Фигура 15 предоставя преглед на анализа на въздействието, част от фаза 2, както е илюстрирано на
Фигура 13.
Фигура 15: Преглед на анализа на въздействието

Голямо

Средно

Рискови области:

Малко

Въздействие

Незначително

Ориентировъчна скала за оценка
на потенциалното въздействие
на климатичната опасност
(пример)

Катастрофално

АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Повреда на активи, инженерна, експлоатационна
Безопасност и здраве
Околна среда, културно наследство
Социални
Финансови
Репутация
Всяка друга съответна рискова зона (и)
Като цяло за изброените по-горе рискови зони
Анализът на въздействието предоставя експертна оценка на потенциалното
въздействие за всяка от съществените климатични променливи и опасности.

Обикновено инфраструктурните проекти имат дълъг живот, често в диапазона от 30 до 80
години. Временните и аварийни работи например могат да имат по-кратък живот. Не е необходимо всички компоненти на един инфраструктурен проект да бъдат оценявани с една и
съща (дълга) продължителност на живота. Например железопътните линии ще се подменят
(като част от редовната поддръжка) по-често от железопътния насип. Инфраструктурните
проекти с продължителност на живота под пет години често няма да изискват използването
на климатични прогнози, но все пак трябва да бъдат устойчиви на настоящия климат.
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За редица климатични опасности може да се очаква89, че вероятността и въздействието ще се променят през живота проекта, тъй като глобалното затопляне и изменението на климата се развиват. Прогнозираните промени във
вероятността и въздействието трябва да бъдат интегрирани в оценката на риска. За тази цел може да бъде полезно
да се раздели продължителността на живота на последователност от по-кратки периоди (например 10-20 години).
Особено внимание трябва да се обърне на екстремните метеорологични условия и каскадни ефекти.

Както е показано по-долу, оценката на риска трябва да обхваща рисковите области, свързани с всеки
сценарий на изменение на климата, и няколко нива на последици:
Таблица 7: Големина на последствията в различни рискови области90
Рискови зони
Повреда на активите/инженерно/
оперативно

Безопасност и
здраве
Околна среда

Социални

Финансови (за
единично екстремно събитие
или годишно

Големина на последствията
2
1
Незначителни
Малки
Неблагоприятно
събитие, което
може да бъде
неутрализирано
чрез предприемане
на действия за
продължаване на
работата.
Аптечка за първа Леко наранявапомощ
не, медицинско
лечение

Въздействието
може да се
абсорбира чрез
нормална дейност

Без въздействие
върху изходната
среда.
Локализирани в
зоната на
източника. Не се
изисква
възстановяване
Няма
отрицателно
социално
въздействие

x % ВНВ (***)
<2% от оборота

Локализирани в
границите на
обекта.
Възстановяване в
рамките на един
месец след
въздействието

Локализирани,
временни социални въздействия

3
Средни
Сериозно събитие,
което изисква
допълнителни
действия
действия за
продължаване на
работата.

4
Големи
Критично
събитие, което
изисква
извънредни /
спешни действия
действия за
продължаване на
работата.

5
Катастрофални
Бедствие с потенциал да доведе до
спиране или срив
или загуба на актив
/ мрежа

Сериозно нараня- Големи или множеване или загуба на ство наранявания,
работа
трайно нараняване
или увреждане
Умерена вреда с
Значителна вреда с
възможно по-ши- локално възроко въздействие. действие.
Възстановяване
Възстановяване
след една година
по-дълго от една
година. Неспазване на екологични
разпоредби / разрешение

Единични или
множество фатални
случаи

Локализирани,
Неспособност да
дългосрочни соци- бъдат защитени
ални въздействия бедни или уязвими
групи91. Национални, дългосрочни социални
въздействия

Загуба на социално
право за работа
Общностни
протести

Значителна
вреда с широко
разпространено
въздействие.
Възстановяване
по-дълго от една
година. Ограничена перспектива за
пълно възстановяване

x % ВНВ

x % ВНВ

x % ВНВ

x % ВНВ

2-10% от
оборота

10-25% от
оборота

25-50% от
оборота

> 50% от оборота

средно въздействие) (**)

5-ти доклад за оценка на МКПК, РГ I, РГ II: https://www.ipcc.ch/report/ar5/
Таблица 10 от Указания на нехартиен носител: Указания за ръководител на проекти - Да направим
уязвимите инвестиции устойчиви на климата (https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/
what/docs/non_paper_guidelines_project_mana gers_en.pdf)
91
Включително групи, които зависят от природните ресурси за своите доходи/поминък и културно
наследство (дори и да не се считат за бедни) и групи, считани за бедни и уязвими (и често такива,
които имат по-малък адаптивен капацитет), както и лица с увреждания и възрастни хора.
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Големина на последствията
1
Незначителни

Рискови зони
Репутация

Локално, временно въздействие
върху общественото мнение

Културно

Незначително
въздействие

наследство и културни помещения

2
Малки
Локализирано,
краткосрочно
въздействие върху
общественото
мнение
Краткосрочно
въздействие Възможно
възстановя-ване
или ремонт.

3
Средни

4
Големи

Местно, дългосрочно въздействие
върху общественото
мнение с неблагоприятно отразяване в
местните медии
Сериозни щети с
по-широко въздействие върху туристическата индустрия

5
Катастрофални

Национално, краткосрочно въздействие
върху общественото
мнение; отрицателно отразяване в
националните медии

Национално, дългосрочно въздействие
с потенциал да
повлияе на стабилността на
правителство

Значителни щети с
национално и
международно
въздействие

Постоянна загуба
с последващо
въздействие върху
обществото

(*): Оценките и стойностите, предложени тук, са само за илюстрация. Организаторът на проекта и мениджърът по климатична
устойчивост, може да избере да ги промени.
(**): Примерни показатели-други показатели, които могат да се използват, включително разходи за: незабавни / дългосрочни
спешни мерки; възстановяване на активи; възстановяване на околната среда; косвени разходи за икономиката, косвени социални разходи.
(***): Вътрешна норма на възвращаемост (ВНВ).

3.3.2.4. Рискове
След оценка на вероятността и въздействието на всяка опасност, нивото на значимост на
всеки потенциален риск може да бъде оценено чрез комбиниране на двата фактора. Рисковете могат да бъдат нанесени в матрица на риска (като част от цялостната оценка на риска
по проекта), за да се идентифицират най-значимите потенциални рискове и тези, при които
трябва да се вземат мерки за адаптация.
ОЦЕНКА НА РИСКА

Вероятност

Ориентировъчна
таблица на риска:
(пример)

Рядко
Малко вероятно
Средно
Вероятно 						
Почти сигурно 							

Общо въздействие на основните климатични променливи и опасности
(пример)
Незначително

Малко

Средно

Суша
Топлина Наводнение

Голямо

Катастрофално

Легенда:
Ниво на риск

Ниско
Средно
Високо
Екстремно

Резултатите от анализа на риска могат да бъдат обобщени в таблица, съчетаваща вероятността и въздействието на
съществените климатични променливи и опасности. Необходими са подробни обяснения, за да се квалифицират и
обосноват заключенията от оценката. Нивата на риск трябва да бъдат обяснени и обосновани.

Фигура 16: Преглед на оценката на риска
Фигура 16 предоставя преглед на оценката на риска, който съчетава констатациите от анализа на вероятността и въздействието (вижте Фигура 13).
Преценяване на кое е приемливо ниво на риск, какво е важно и какво не е отговорност на организатора на проекта и експертния екип, който извършва оценката, специфично за обстоятелствата по проекта.
Каквато и категоризация да се използва, тя трябва да бъде защитена, ясно определена и описана по ясен и логичен начин и последователно интегрирана в цялостната оценка на риска
по проекта. Например, може да се счита, че катастрофално събитие, дори и да е рядко или
малко вероятно, все още представлява изключителен риск за проекта, тъй като последствията са толкова тежки.
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3.3.2.5. Мерки за адаптация
Ако заключението от оценката на риска е, че съществуват значителни климатични рискове
за проекта, рисковете трябва да бъдат управлявани и намалени до приемливо ниво.
За всеки идентифициран значителен риск трябва да се направи оценка на целевите мерки за
адаптация. След това предпочитаните мерки следва да бъдат интегрирани в проекта и/или
неговата работа за подобряване на устойчивостта на климата92.
Фигура 17 предоставя преглед на процеса за идентифициране, оценка/избор и внедряване/
интегриране/планиране на вариантите за адаптация, надграждайки предходните стъпки,
показани на Фигура 8.
Фигура 17: Преглед на процеса за идентифициране, оценка и планиране/интегриране
на вариантите за адаптация
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА АДАПТАЦИЯ
Процес на идентификация на вариантите:
● Определянена варианти в отговор на
рисковете (използвайте например семинари на експерти, срещи и оценки)
Адаптацията може да включва комбинация от мерки, например:
● обучение, изграждане на капацитет,
мониторинг
● използване на най-добрите практики,
стандарти
● екологичнирешения
● инженерни решения, технически проект
● управление на риска, застраховка

ОЦЕНКА НА ВАРИАНТИТЕ
ЗА АДАПТАЦИЯ
Оценката на вариантите за адаптация трябва да отчита надлежно
конкретните обстоятелства и
наличността на данни. В някои
случаи може да е достатъчна бърза
експертна преценка, докато в други
случаи може да се наложи подробен
анализ на разходите и ползите. Може
да е уместно да се разгледа надеждността на различните възможности
за адаптиране неопределеностите на
изменението на климата.

ПЛАНИРАНЕ НА АДАПТАЦИЯТА
Интегрирайте съответните мерки за
устойчивост на климата в техническите проекти и опциите за управление.
Разработете план за изпълнение,
финансов план, план за мониторинг и
реагиране, план за редовен преглед
на предположенията и климатичната
уязвимост и оценка на риска и т.н.
Оценката на уязвимостта и риска и
планирането на адаптацията има за
цел да намали оставащите климатични рискове до приемливо ниво.

Има нарастващ обем литература и опит относно възможностите за адаптация, оценката и
планирането93, както и свързаните с тях ресурси94в държавите-членки.
За повече подробности относно подхода към вариантите за адаптация, оценката и интегрирането на
адаптационните мерки в проекта, вижте например раздели 2.3.5 до 2.3.7 от Указания на нехартиен
носител за ръководители на проекти: Да направим уязвимите инвестиции устойчиви на климата
(https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_mana
gers_en.pdf)
93
Вижте например Climate-ADAPT (http://climate-adapt.eea.europa.eu/) относно адаптацията:
- опции: http://climate-adapt.eea.europa.eu/adaptation-measures;
- инструмент за търсене на казуси: https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studiesclimate-adapt
и напр
- Доклад на ЕАОС 8/2014 „Адаптация на транспорта към изменението на климата в Европа“
(http://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-of-transport-to-climate)
-Доклад на ЕАОС 1/2019 „Предизвикателства и възможности за адаптация на европейската енергийна система – Изграждане на устойчива на климата нисковъглеродна енергийна система“:
(https://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-in-energy-system)
94
2018 г. Проучване на тема „Адаптация на големи инфраструктурни проекти към изменението на
климата“, предприето за ГД „Регионална и селищна политика https://ec.europa.eu/regional_policy/en/
information/publications/studies/2018/climate-change-adaptation-of-major-infrastructure-projects
92
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Повече информация за планирането на адаптацията в държавите-членки е на разположение
на Climate-ADAPT95.
Адаптацията често включва приемането на комбинация от структурни и неструктурни
мерки. Структурните мерки включват промяна на проекта или спецификацията на физически активи и инфраструктура или приемане на алтернативни или подобрени решения.
Неструктурните мерки включват планиране на земеползването, подобряване на програмите
за мониторинг или реагиране при извънредни ситуации, дейности за обучение на персонала
и трансфер на умения, разработване на стратегически или корпоративни рамки за оценка на
риска от изменението на климата, финансови решения, като например застраховка срещу
срив на веригата за доставки или алтернативни услуги.
Трябва да се оценят различните варианти за адаптиране, за да се намери подходящата мярка
или комбинация от мерки, които могат да се приложат за намаляване на риска до приемливо
ниво.
Изборът на „приемливото ниво“ на риска зависи от експертния екип, който извършва оценката, и риска, който организаторът на проекта е готов да поеме. Например, може да има компоненти на проекта, които се считат за несъществена инфраструктура, при които разходите
по мерките за адаптация надвишават ползите от избягването на рисковете и най-добрият
вариант би могъл да бъде да се остави несъществената инфраструктура да се повреди при
определени обстоятелства.
Предвид значителната неопределеност в бъдещите прогнози за опасностите от изменението
на климата, ключът често е да се идентифицират решения за адаптация (където е възможно),
които ще работят добре в настоящата ситуация и във всички бъдещи сценарии. Такива мерки често се наричат варианти с ниски загуби или удовлетворяващи всички участници.
Може също така да бъде целесъобразно да се обмислят гъвкави/адаптивни мерки, като наблюдение на ситуацията и прилагане само на физически мерки, когато ситуацията достигне
критичен праг (или обмисляне на пътеки за адаптация)96). Тази опция може да бъде особено полезна, когато прогнозите за климата показват високи нива на неопределеност. Това
е уместно, стига праговете или граничните точки да са ясно определени и да може да се
докаже, че предложените бъдещи мерки се справят в достатъчна степен с рисковете. Мониторингът трябва да бъде интегриран в процесите на управление на инфраструктурата.
Оценката на вариантите за адаптация може да бъде количествена или качествена, в зависимост от наличието на информация и други фактори. При някои обстоятелства, като например инфраструктура с относително ниска стойност с ограничени климатични рискове, може
да е достатъчна бърза експертна оценка. При други обстоятелства, по-специално за варианти със значително социално-икономическо въздействие, ще бъде важно да се използва по-изчерпателна информация, например относно разпределението на вероятностите за климатичната опасност, икономическата стойност на свързаните (избегнати) щети и остатъчните
рискове.
Следващата стъпка е оценените варианти за адаптация да се интегрират в проекта, на
правилния етап на разработка, включително инвестиционно и финансово планиране, мониторинг и планиране на действията, определяне на роли и отговорности, организационни
договорености, обучение, техническо проектиране и да се гарантира, че вариантите са в
съответствие с национални насоки и приложимо законодателство.
Освен това, като добра управленска практика, трябва да се извършва непрекъснат мониторинг през целия експлоатационен живот на проекта, за да се: (i) да се провери точността на
оценката и да се използва в бъдещи оценки и проекти; и (ii) да се определи дали има вероятност да бъдат достигнати конкретни пускови точки или прагове, които показват необходимостта от допълнителни мерки за адаптиране (т.е. поетапно адаптиране).
Климат-ADAPT, Профили на страната: https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries
Подход, предназначен да планира вземането на решения за адаптация: той идентифицира решенията,
които трябва да бъдат взети сега, и тези, които могат да бъдат взети в бъдеще, и за да се избегне
потенциална дезадаптация.

95
96
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Стълбът за адаптиране на климатичната устойчивост трябва да включва:
(1) проверка на съвместимостта на инфраструктурния проект със стратегии на ЕС и, когато
е приложимо, с национални, регионални и местни стратегии и планове за адаптиране
към изменението на климата и други съответни стратегически и планови документи; и
(2) оценка на обхвата и необходимостта от редовен мониторинг и проследяване на критични предположения във връзка с бъдещите промени в климата.
И двата аспекта трябва да бъдат правилно интегрирани в цикъла на развитие на проекта.

4 ° КЛИМАТИЧНАУСТОЙЧИВОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИЯ ЦИ-

КЪЛ(УПЦ)

Управлението на проектния цикъл (УПЦ) е процесът на планиране, организиране, координиране и проверка на проекта ефективно и ефикасно през всичките му фази, от планиране,
изпълнение, експлоатация до извеждане от експлоатация.
Климатичната устойчивост трябва да бъде интегрирана в управлението на проектния цикъл
от самото начало, както е показано на Фигура 18 и подробно обяснено в Приложение В.
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Фигура 18: Преглед на климатичната устойчивост и управление на проектния цикъл (УПЦ)
Общи фази в цикъла на разработване на проекта:
СТРАТЕГИЯ /
ПЛАН

ПРЕДПРОЕКТНО
ПРОУЧВАНЕ

ПРОЕКТИРАНЕ ДОСТАВКА/

ИЗГРАЖДАНЕ

Общи дейности по разработване на проекти:

- Програмиране
- Секторни стратегии
- Политики
- Устройствено
планиране
- Проучвания за
осъществимост
- Бизнес модел
- СЕО

- Идеен проект
- Технико-икономически проучвания*
- Избор на обект
- Избор на технология
- Оценка на риска
- Правен анализ
- Проверка и обхват на ОВОС

- Основен / оконча- - Договаряне
телен проект
- Строителство
- Разрешение за
ОВОС, разрешение за строеж
- Документация
за климатична
устойчивост

ЕКСПЛОАТАЦИЯ/
ПОДДРЪЖКА
- Стратегия за
експлоатация
и поддръжка Управление
на активи
- Експлоатация и
поддръжка
- Мониторинг и
контрол

ИЗВЕЖДАНЕ ОТ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Извеждане от
експлоатация
- Край на живота на
активите

Предпроектните проучвания* могат да включват различни видове анализ, например анализ на търсенето, финансов, икономически,
анализ на вариантите и анализ на разходите и ползите.
Устойчивост на климата - адаптиране към изменението на климата - повишаване на устойчивостта към неблагоприятните въздействия от изменението на климата

- Определете мениджър по климатич- Стратегически
скрининг за клима- на устойчивост и планирайте процеса
тична уязвимост на климатична устойчивост - Проверза идентифици- ка: експозиция, чувствителност,
уязвимост.
ране на потенциални рискове от - Климатична уязвимост и оценка на
въздействието на риска
изменението на - Анализ на вариантите, климатичен
риск и адаптация
климата
- Мерки, осигуряващи устойчивост на
настоящия и бъдещия климат
- Технически аспекти, например местоположение и проект
- Оценка на риска и анализ на чувствителността
- Аспекти на околната среда и изменението на климата
- Координация с процедура по ОВОС

- Изпълнение на адаптационни мерки в строителството и
експлоатацията
- Мониторинг на критичните климатични опасности
- Редовен преглед на климатичните опасност, които могат
да се променят с течение на времето, актуализиране на
оценката на риска, преглед на структурните и неструктурни адаптационни мерки и докладване на собственика
на проекта и други, ако е необходимо
- План за извеждане от експлоатация и неговото изпълнение, за да се вземат предвид надлежно бъдещите
въздействия и рискове от изменението на климата

Климатична неутралност - смекчаване на изменението на климата - намаляване на емисиите на парникови газове
- В съответствие с
климатичната неутралност до 2050 г.
- Линк към политиката
в областта на климата и емисиите на
парникови газове
- Планиране, включително експлоатация
и поддръжка, за
обмисляне на по-нататъшно намаляване на парниковите
газове

- Определете мениджър по климатична устойчивост и планирайте процеса на климатична
устойчивост
- Остойностяване на емисиите на парникови газове, използвайки скрита цена на въглерода
- Остойностяване на емисиите на парникови газове, използвайки скрита цена на въглерода
- Принос за климатичните цели на ЕС и националните климатични цели
- Разглеждане на варианти с по-малко въглеродни
емисии
- Икономически анализ
- Координация с процедура по ОВОС

- Прилагане на смекчаващи мерки в строителството и
експлоатацията
- Следете и прилагайте планове за по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови газове
- Проверка на действителните емисии на парникови газове
- План за извеждане от експлоатация и неговото изпълнение, за да се вземат предвид изменението на климата,
както и нетните нулеви емисии на парникови газове и
климатичната неутралност до 2050 г.
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Процесът за осигуряване климатична устойчивост може да включва различни органи, които да поемат водещата роля в различните етапи от цикъла на разработване на проекта. Например публичните
органи могат да ръководят етапа на изготвяне стратегията/плана, организаторът на проекта през етапа на предпроектното проучване/проектиране, а собствениците на активи и управителите по-късно.
Документацията за климатична устойчивост често се проверява преди организаторът на проекта да
подаде заявката за одобрение на финансиста, както е показано на Фигура 19. В този случай проверката трябва да се извърши от независим проверяващ. Документацията обаче може да бъде проверена
и от финансиращия орган като първоначална стъпка в процеса, водещ до вземането на инвестиционно решение.
Фигура 19: Органи, водещи различните етапи на разработване на проекти
Климатична неутралност
Смекчаване на изменението на климата
Подготовка, планиране, ресурси
Проверка – Фаза 1 (смекчаване)
Сравнете проекта със списъка с
проекти за проверка

Необходима е оценка
на въглеродния
отпечатък

НЕ

Документация
проверка на
устойчивостта на
климата

ДА

Подробен анализ – Фаза 2 (смекчаване)
Документация
за проверка
на устойчивостта
на климата

Устойчивост на климата
Адаптация към изменението на климата
Подготовка, планиране, ресурси
Проверка – Фаза 1 (адаптация)
Идентифицирайте потенциалните климатични рискове чрез чувствителност,
експозиция и уязвимост
Документация
НЕ Установени са попроверка на
тенциално значими
устойчивостта на
климатични рискове
климата
ДА
Подробен анализ – Фаза 2 (адаптация)
Документация за
за проверка
на устойчивостта
на климата

Консолидирана документация за скрининг / проверка
на устойчивост на климата

Проверка
Инвестиционно решение

Проверяващ
Финансист

5. КЛИМАТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)
Съображенията, свързани с изменението на климата могат да представляват важна част от
оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) на даден проект. Това се отнася и
за двата стълба на климатична устойчивост, т.е. смекчаване и адаптиране към изменението
на климата.
Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е определена с Директива
2011/92/ЕС97изменена с Директива 2014/52/ЕС98(наричана по-долу Директива за ОВОС).
Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценка
на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0092
97
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Директива 2014/52/ЕС (Директива за ОВОС от 2014 г.) се прилага, в съответствие с член
3, за проекти, за които е започнала проверка (за проекти от приложение II), или е започнало
определяне на обхвата или докладът за ОВОС е представен от разработчика (за проекти от
Приложения I и II, предмет на процедура по ОВОС) на/след 16 май 2017 г.
Директива 2011/92/ЕС ( Директива за ОВОС от 2011 г.) се прилага за проекти, за които е
започната проверка (за проекти от приложение II), или е започнало определянето на обхвата
или докладът за ОВОС е представен от разработчика (за проекти от Приложения I и II, предмет на процедура по ОВОС) преди 16 май 2017 г.
Изменената директива за ОВОС включва разпоредби относно изменението на климата. При
проектите по Директивата за ОВОС от 2014 г. има припокриване между процеса по ОВОС
и процеса на климатична защита. Двата процеса трябва да бъдат планирани заедно, за да се
използват предимствата от припокриването.
ОВОС се прилага за публични и частни проекти, изброени в приложения I и II към Директивата за ОВОС. Всички проекти, изброени в Приложение I, се считат за оказващи значително
въздействие върху околната среда и следователно подлежат на ОВОС. За проекти, изброени
в Приложение II, националните органи трябва да решат дали е необходима ОВОС. Това се
осъществява чрез процедура на проверка, чрез която компетентният орган преценява дали
даден проект би имал значителни ефекти въз основа на прагове/критерии или проверка за
всеки отделен случай, като се вземат предвид критериите, определени в Приложение III към
директивата за ОВОС.
Този раздел се фокусира върху проектите, предмет на ОВОС, т.е. проекти от Приложение I и
проекти от Приложение II „включени след проверката“ от компетентните органи.
Проектите, изброени в Приложения I и II към Директивата за ОВОС (включително всички
промени или разширения на проекти, които по силата на, наред с другото, своето естество
или мащаб, представляват рискове, които са подобни, по отношение на въздействието им
върху околната среда, на тези, породени от самия проект) въз основа на посочените типове
проекти, обикновено гарантират климатична устойчивост (смекчаване и/или адаптиране).
За проекти по Приложение II „изключени след проверката“ от компетентните органи съгласно Директивата за ОВОС от 2011 г., т.е. когато ОВОС не се изисква, може да бъде уместно да
се извърши проверка за устойчивост в съответствие с тези насоки, например за спазване на
правната основа за целевото финансиране от ЕС.

Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32014L0052
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Фигура 20: Екологични оценки (EО) и управление на проектния цикъл (УПЦ)
Общи фази в цикъла на разработване на проекта:
СТРАТЕГИЯ /
ПЛАН

ПРЕДПРОЕКТНО
ПРОУЧВАНЕ

ПРОЕКТИРАНЕ ДОСТАВКА/

ИЗГРАЖДАНЕ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ/
ПОДДРЪЖКА

ИЗВЕЖДАНЕ ОТ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Оценки на околната среда и климатична устойчивост (не се ограничава само до СЕО и ОВОС, например Натура 2000)
- Ефективно

включване и
отразяване на
мерките за
смекчаване и
адаптиране към
изменението
на климата в
СЕО и други
екологични
оценки, вижте
например
Директива
2001/42/ЕО (Директива СЕО)

- Разграничавайте проектите

съгласно Директива 2014/52/ЕС
(Директива за ОВОС от 2014 г.) и
Директива 2011/92/ЕС (Директива
за ОВОС за 2011 г.) и планирайте
съобразно с това
- Осигурете тясна координация с
процеса за климатична устойчивост за смекчаване и адаптиране
- Осигурете тясна координация с
процеса за климатична устойчивост за смекчаване и адаптиране)
- Оценка на ОВОС, обхват (според
случая)
- ОВОС и други съответни екологични оценки, например Натура
2000
- Окончателно решение за разрешение за строеж
- Оценете климатичната уязвимост
на проектите
- Варианти, удовлетворяващи всички участници, варианти с ниски
загуби и печеливши варианти

- През фазите на строителство и експлоатация на

проекта, следете установените значителни неблагоприятни въздействия върху околната среда, както
и мерките, предприети за смекчаването им

Диаграмата е ориентировъчна и включва известна гъвкавост относно това кога определени дейности трябва да
бъдат предприети в цикъла на проекта.
Съкращения: СЕО = Стратегическа екологична оценка; ОВОС = Оценка на въздействието върху околната среда.

Вижте приложение Г за допълнителни указания относно съображенията за изменението на
климата в ОВОС.
И накрая, съображенията за изменението на климата могат да бъдат важен компонент на
стратегическа екологична оценка (СЕО) на план или програма, определяща рамката за
разработване на определени проекти. Това се отнася и за двата стълба на климатична устойчивост, т.е. ограничаване и адаптиране към изменението на климата. Вижте Приложение Д
за насоки относно климатичната устойчивост и СЕО. Въпреки това, по отношение на Фигура 23, това може да е извън обхвата на организатора на проекта.
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Приложение А.
Финансиране от ЕС за инфраструктура 2021-2027 г.
А.1. ВЪВЕДЕНИЕ

По отношение на финансирането от ЕС за инфраструктура през програмния период 20212027 г., основните инструменти, които могат да бъдат използвани, включват програмата
InvestEU99, Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)100и - съгласно Регламента за общите
разпоредби (РОР)101- Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд
(КФ)102и Фонда за справедлив преход
(ФСП)103, както и Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ)104,105.

А.2. INVESTEU
Регламент за създаване на програма InvestEU отразява в Съображение (10) относно
значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за
прилагане на Парижкото споразумение и се позовава на целта за постигане на климатична
неутралност на ЕС до 2050 г. и новите цели на Съюза за 2030 г.
Съображение (13) се отнася до проверката и устойчивостта на инвестиционни проекти,
по-специално в областта на инфраструктура по отношение на въздействието върху околната среда, климата и социалната сфера. Комисията следва да разработи придружаващите
насоки в тясно сътрудничество с потенциални партньори по изпълнението по програмата
InvestEU. Насоките следва да са в съответствие с насоките, разработени за други програми на Съюза. Насоките следва да използват по подходящ начин критериите на Регламента
за таксономията106, включително принципа „да не нанася значителни вреди“. Освен това
операциите, които са несъвместими с постигането на целите по климата, не следва да бъдат
допустими за подпомагане съгласно настоящия регламент.
Член 8, параграф 5 от Регламента за създаване на програма InvestEU предвижда, че операциите по финансиране и инвестиране трябва да бъдатпроверени, за да се определи дали те
имат последици за околната среда и климата или социални последици. Ако тези операции
имат такова въздействие, те трябва да бъдат подложени на проверка на устойчивостта от
гледна точка на климата, околната среда и в социален аспект с оглед свеждане до минимум
на вредните въздействия и да се увеличат максимално ползите за климата и околната среда
и социалните ползи. Проекти под определен размер, посочен в
InvestEU: Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г.
за създаване на програмата InvestEU и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017
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Регламент: за МСЕ (ЕС) 2021/1153
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Регламент за: за МСЕ (ЕС) 2021/1060
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Регламент за за МСЕ (ЕС) 2021/1058
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Регламент за: за МСЕ (ЕС) 2021/1056
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Регламент за МВУ (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г.
създаване на Механизма за възстановяване и устойчивост.
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Работен документ на службите на Комисията „Насоки за държавите-членки - планове за възстановяване и устойчивост“,
SWD (2021) 12 окончателен, насърчава, що се отнася до инвестициите в инфраструктура, прилагането на насоките за
климатична устойчивост, установени съгласно Регламента за InvestEU. Технически насоки за
прилагането на принципа „да не нанася значителни вреди“ са налични в Съобщение на Комисията 2021/C 58/01 по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), което се позовава на
тези насоки за климатична устойчивост на инфраструктурните проекти 2021-2027 г.
106
Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. относно
създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и изменение на Регламент (ЕС)
2019/2088, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
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Социалната устойчивост включва например достъпност за хора с увреждания
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Насоките за устойчивост се изключва от проверката. Проектите, които не са в съответствие с целите по
климата, не могат да бъдат подпомагани съгласно Регламента за InvestEU.
Член 8, параграф 6 и член 8, параграф 6, буква а) предвиждат, че насоките за устойчивост, като се
отчита надлежно принципът на нанасяне на значителни вреди , ще дадат възможност що се отнася до
адаптацията, >, да се гарантира устойчивостта по отношение на потенциалните неблагоприятни последици от изменението на климата чрез оценка на уязвимостта и риска по отношение на климата, включително чрез подходящи мерки за адаптиране, и, и ще се отнася до смекчаването, да се включат разходите за
емисиите на парникови газове и положителните последици от мерките за смекчаване на изменението на
климата в анализа на разходите и ползите.
Член 8, параграф 6, буква д) се отнася до насоки за проверка.
Член 8, параграф 6, буква г) предвижда, че насоките за устойчивост трябва да позволяват идентифициране на проекти, които санесъвместими с постигането на целите в областта на климата.
Приложение II от Регламента за програмата InvestEU определя области, допустими за операциите по
финансиране и инвестиране. Например развитието на енергийния сектор е свързано сангажименти, поети
съгласно Парижкото споразумение.
Член 8, параграф 1 дефинира четири компонента на политиката, които включват устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и цифровизация; МСП; и социални инвестиции и умения.
Възможно е да има инвестиции в инфраструктура, изискващи климатична устойчивост по всички компоненти на политиката.
Член 8, параграф 1, буква а) включва изчерпателен списък на това, което се съдържа в в компонента
на политиката за устойчива инфраструктура т.е. в областта на транспорта, включително мултимодалния
транспорт, безопасността по пътищата, включително в съответствие с целта на Съюза за прекратяване
на пътнотранспортните произшествия с фатален изход и тежките телесни повреди до 2050 г., ремонта и
поддръжката на железопътната и пътната инфраструктура, енергетиката, и по-специално енергията от
възобновяеми източници, енергийната ефективност в съответствие с рамката в областта на енергетиката
до 2030 г., проектите за обновяване на сгради с акцент върху икономиите на енергия и интегрирането
на сградите в свързани енергийни, складови, цифрови и транспортни системи, подобряването на нивата
на взаимна свързаност, цифровата свързаност и достъпа, включително в селските райони, доставката и
преработката на суровини, космоса, океаните, водите, включително вътрешните водни пътища, управлението на отпадъците в съответствие с йерархията на отпадъците и кръговата икономика, природата и
друга екологична инфраструктура, културното наследство, туризма, оборудването, мобилните активи и
внедряването на иновативни технологии, които допринасят за постигането на целите на Съюза, свързани
с устойчивостта на околната среда или спрямо изменението на климата или със социалната устойчивост,
и които отговарят на стандартите на Съюза за устойчивост на околната среда или социална устойчивост;
Насоките за устойчивост за InvestEU определят праг от 10 милиона евро без ДДС, под който за проектите
трябва да се предприеме проверка за устойчивост в съответствие с Член 8, параграф 5. Въпреки това,
за някои проекти под прага все още може да съществува законово изискване за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС), което след това може да включва съображения за климатична устойчивост съгласно изменената Директива за ОВОС (вижте Глава 5 и Приложение Г).

А.3. ° МЕХАНИЗЪМ ЗАСВЪРЗВАНЕ НАЕВРОПА (МСЕ)
Регламентът заМСЕ в Съображение (5) подчертава значението на борбата с изменението на климата
съгласно с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и се позовава на климатична устойчивост. Съгласно това съображение, за да се предотврати уязвимостта на инфраструктурата
към потенциални дългосрочни последици от изменението на климата и да се гарантира, че цената на
емисиите на парникови газове, произтичащи от даден проект, е включена в икономическата оценка на
проекта, за проекти, подкрепяни от МСЕ, следва да се направи проверка на климатичните показатели , по
целесъобразност, в съответствие с насоки, които трябва да бъдат
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разработени от Комисията в съответствие с насоките, разработени за други програми на Съюза.
Регламентът за МСЕ определя в Член 14 критериите за предоставяне на средства. Що се отнася до
смекчаване на изменението на климата, член 14, параграф 1, буква л) изисква съгласуваност с плановете
в областта на енергетиката и климата на ниво на Съюза и на национално ниво, включително с принципа енергийната ефективност на първо място. Що се отнася до адаптация към изменението на климата,
Член 14, параграф 2 изисква при оценката на предложенията спрямо критериите за предоставяне на
средства да се взема предвид, когато е уместно, устойчивостта спрямо неблагоприятните въздействия
на изменението на климата посредством оценка на уязвимостта по отношение на климата и оценка на
риска, включително съответните мерки за адаптиране.
Що се отнася до енергийната ефективност на първо място, определението в член 2, буква л) от Регламента за МСЕ се позовава на член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент
и на Съвета от 11
декември 2018 г. относно управлението на енергийния съюз и действията в областта на климата.
Член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) 2018/1999108включва това определение: '(18) 'енергийна ефективност на първо мястоотчитане във възможно най-голяма степен в енергийното планиране и в решенията в областта на политиките и инвестициите на алтернативни разходоефективни мерки за енергийна
ефективност, насочени към повишаване на ефикасността на търсенето на енергия и доставките на
енергия по-специално чрез разходоефективни икономии при крайното потребление на енергия, инициативи за оптимизация на енергийното потребление и по-ефективното преобразуване, пренос и разпределение
на енергията, при същевременно постигане на целите на тези решения;.

А.4. ° РЕГЛАМЕНТ ЗАОБЩОПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ (РОР)
Регламентът за общите разпоредби (РОР) твърди в Съображение (6) относно хоризонталните принципи,
че целите на фондовете следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда, както е
посочено в член 11 и член 191, параграф 1 от Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),
като се вземе предвид, наред с другото, Парижкото споразумение.
Съображение (10) отразява значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза да изпълни, наред с другото, Парижкото споразумение. Съгласно това съображение, фондовете следва да подкрепят дейности, които биха зачитали стандартите и приоритетите на Съюза в областта
на климата и околната среда и биха го направили не причиняват значителна вреда на екологичните цели по
смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) № 2020/852, т.е. Регламент за таксономията. Адекватни механизми
за осигуряване на климатичната устойчивост на подкрепяните инвестиции в инфраструктура трябва да
бъдат неразделна част от програмирането и изпълнението на фондовете.
Съображение (60) се отнася до отговорността на управляващите органи и държави с оглед постигане на
целта за климатично неутрален Съюз до 2050 г., държавите-членки следва да гарантират климатична устойчивост на инвестиции в инфраструктура и следва да дадат приоритет на операциите, които
спазват принципа „енергийната ефективност на първо място“ при избора на такива инвестиции.
Член 2, параграф 42 определя климатичната устойчивост като процес за предотвратяване на уязвимостта на инфраструктурата към потенциални дългосрочни въздействия върху климата, като същевременно се гарантира спазването на принципа „енергийната ефективност на първо място“ и нивото на емисиите
на парникови газове, произтичащи от проекта, е в съответствие с целта за климатична неутралност до 2050
г.
Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на
Енергийния съюз и действията по климата, с който се изменят 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 Европейски парламент и на Съвета, Директиви 2009/119/ЕО на Съвета и (ЕС)
2015/652 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за
ЕАОС ). https: // eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1999
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Член 9, параграф 4 относно хоризонталните принципи предвижда, че целите на фондовете
ще се преследват в съответствие с целта за насърчаване на устойчивото развитие, посочена в
член 11 от ДФЕС, като се вземат предвид целите на ООН за устойчиво развитие,, Парижкото
споразумение за климата и 'принципа за нанасяне на значителни вреди.
Член 73, параграф 2, буква й) предвижда, че управляващият орган при избора на операции
трябва да осигури климатична устойчивост на инвестиции в инфраструктура с очаквана
продължителност на живота най-малко пет години.
Основни проекти 2014-2020 г. с поетапно изпълнение 2021-2027 г.
Тези насоки относно климатичната устойчивост на инфраструктурни проекти през периода
2021-2027 г. се основават на най-добрите практики, научените уроци и наличните насоки109от
прилагане на подобен подход - макар и в рамките на конкретно правно основание - за големи
проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд
през периода 2014-2020 г.
Тези насоки не засягат големи проекти за периода 2014-2020 г. С малки изключения, големите проекти вече са напреднали в цикъла на разработване на проекти и са длъжни да се
придържат към законовите изисквания за 2014-2020 г., напр. както е предвидено във формуляра за кандидатстване за големи проекти 110.
Член 118 определя условията за операции, подлежащи на поетапно изпълнение, но не отговаря на изискването за устойчивост на климата.
Комисията счита, че големите проекти, одобрени от Комисията за периода 2014-2020 г., които продължават с допълнително финансиране в периода 2021-2027 г. като поетапно изпълнение, не трябва да подлежат на оценка за климатична устойчивост съгласно тези насоки, при
условие че и двата етапа на тези големи проекти вече са преминали такава оценка в съответствие с приложимите разпоредби преди одобряването им през периода 2014-2020 г.
През периода 2021-2027 г. задължението за климатична устойчивост се прилага по-общо и
вече не е свързано с концепцията за „голям проект“.
Избрани насоки относно климатичната устойчивост на големи проекти през периода 2014-2020 г .:
• https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/major_projects_en.pdf
• http://www.eib.org/en/about/documents/footprint-methodologies.htm
• http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/displayDocumentDetails?docum
entId = 422
• http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/displayDocumentDetails?docum
entId = 381
• http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/displayDocumentDetails?docum
entId = 421
• http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository
• http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Workshop+on+climate+change+adaptation%2C+risk+p re
vention+and+management+in+the+Water+Sector
• http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Climate+change+requirements+for+major+projects+in
+the+2014-2020+programming+period
• http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Knowledge+sharing+event+on+climate+adaptation+in+
projects
• http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Followup+on+Climate+Change+Related+Requirements+for+Major+Projects+in+the+20142020+Programming+Period
• http://www.jaspersnetwork.org/display/EVE/Climate+Change+Adaption+in+Transport+Sector
110
Формуляр за кандидатстване Големи проекти: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207 на Комисията
от 20 януари 2015 г., приложение II „Формат за представяне на информацията за голям проект“,
https: // eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R0207
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Приложение Б. Документация и проверка
за климатична устойчивост
Б.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Процесът на климатична устойчивост и свързаните с него решения трябва да бъдат документирани. Той служи, наред с другото, за информиране на съответните органи, инвеститори,
събеседници, заинтересовани страни и други по последователен и прозрачен начин. Обикновено това ще бъде съществен компонент от документацията, представена за инвестиционното
решение.
Това приложение представя общ набор от изисквания към документацията. В допълнение,
организаторът на проекта трябва да обърне дължимото внимание на приложимите законови и
други изисквания.
Фигура 21 илюстрира компонентите на документацията за климатична устойчивост в случай, че и двете фази (проверка, подробен анализ) се извършват и за двата стълба (смекчаване,
адаптиране).
Фигура 21: Преглед на компонентите на документацията за климатична устойчивост
Документация
Смекчаване на изменението на климата

Подготовка, планиране, ресурси

Устойчивост на климата
Адаптация към изменението на климата

Планиране
(смекчаване)

Планиране
(адаптация)

Проверка – Фаза 1 (адаптация)

Проверка – Фаза 1 (смекчаване)
Сравнете проекта със скрининг
списъка

Необходима е
оценка на въглеродния отпечатък

Документация
за проверка на
на климатична
неутралност

Документация за
проверка
за устойчивост на
климата

Проверка на съвместимостта на проекта с
реалистичен път за постигане на общите цели
за намаляване на емисиите на парникови газове
2030 и 2050.

Установени са
потенциално значими
климатични рискове

Оценка на климатичния риск, включително
анализ на вероятността и въздействието в
съответствие с това ръководство.

Количествено определяне и сравнение на
емисиите на парникови газове за обичайна
година на експлоатация с праговете за
абсолютни и относителни емисии.

Определяна на паричното изражение на емисиите
на парникови газове, използвайки скрита цена на
въглерода, трайно включване на принципа „енергийната ефективност на първо място“ в замисъла
на проекта, анализа на разходите и ползите и
вариантите.

Идентифицирайте потенциалните климатични рискове чрез анализ на чувствителността, експозицията и уязвимостта

Подробен анализ - Фаза 2 (адаптация)

Подробен анализ – Фаза 2 (смекчаване)

Ако са над прага на емисиите:

Подготовка, планиране, ресурси

Документация за
за проверка на
устойчивостта
за устойчивост на
климата

Документация за
за проверка
на устойчивостта
на климата

Консолидирана документация от
скрининга/проверката за климатична устойчивост

Преодоляване на значителен климатичен
риск чрез установяване, оценка, планиране и изпълнение на съответни мерки за
адаптация.
Оценка на обхвата и необходимостта от
редовен мониторинг и проследяване на критични допускания по отношение на бъдещо
изменение на климата.
Проверка на съответствието със стратегии
и планове на ЕС за адаптиране към изменението на климата и, когато е приложимо,
изменение на климата.

Документацията за климатична устойчивост трябва да предоставя кратко резюме на различните стъпки в процеса на климатична устойчивост.
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Планирането трябва да предвижда кога документацията ще бъде съставена заедно със съответните дейности и етапи от цикъла на разработване на проекта и как климатичната устойчивост ще бъде координирана с други дейности, като например процеса на ОВОС. Особено
е важно да се гарантира оценката за климатичната устойчивост да не бъде предоставена в
момент, в който промените в проекта ще бъдат предизвикателство.
Документацията за устойчивост на климата е замислена като сравнително кратък обобщаващ
документ в рамките на 10-20 страници, макар и в зависимост например от размера и сложността на проекта и допълването му с ОВОС. Въпреки това трябва да е възможно проверяващият и заинтересованите страни (напр. Партньорите по изпълнението на InvestEU) да потърсят документацията и да получат допълнителна информация за основната документация.

Б.2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КЛИМАТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ Примерно документацията
трябва да включва:
•

Въведение:
-

Опишете инфраструктурния проект и очертайте как той се занимава с изменението на климата, включително финансова информация (общи инвестиционни
разходи, принос на ЕС).
Данни за контакт (напр. Организацията на организатора на проекта)

•

Процес на проверка за климатична устойчивост:
-

•

•

Опишете процеса на проверка за климатична устойчивост от първоначалното
планиране до завършване, включително интегрирането в цикъла на разработване на проекта и координирането с процесите на оценка на околната среда (напр.
ОВОС).

Смекчаване на изменението на климата (климатична неутралност):
-

Опишете проверката и резултатът от нея.

-

Когато се извършва фаза 2 (подробен анализ):
⋅

Опишете емисиите на парникови газове и ги сравнете с праговете за абсолютни и относителни емисии. Ако е приложимо, опишете икономическия
анализ и
използването на скритата цена на въглерода, както и анализ на вариантите
и интегриране на принципа „енергийната ефективност на първо място“.

⋅

Опишете съответствието на проекта със съответните европейски и национални енергийни и климатични планове, целта на ЕС за намаляване на
емисиите до 2030 г. и климатичната неутралност до 2050 г. Как проектът
допринася за целите на тези планове и цели.

⋅

За проекти с предвиден живот след 2050 г. опишете съвместимостта с изискванията за експлоатация, поддръжка и евентуално извеждане от експлоатация при обстоятелства на климатична неутралност.

⋅

Предоставете друга подходяща информация, например за изходната база за
въглеродния отпечатък (вижте раздел 3.2.2.3).

Адаптация към изменението на климата (устойчивост на климата):

Опишете проверката и резултатът от нея, включително уместни подробности
за анализа на чувствителността, на експозицията и уязвимостта.
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Когато се извършва фаза 2 (подробен анализ):

-

•

•

⋅

Опишете оценката на климатичния, включително анализ на вероятността
и въздействието, и идентифицираните климатични рискове.

⋅

Опишете как идентифицираните климатични рискове могат да бъдат
преодолени със съответните мерки за адаптация, включително идентифицирането, оценяването, планирането и прилагането на тези мерки.

⋅

Опишете оценката и резултата по отношение на редовното наблюдение и
проследяване, например на критични допускания във връзка с бъдещите
промени в климата.

⋅

Опишете съгласуваността на проекта със стратегии и планове на ЕС и,
когато е приложимо, национални, регионални и местни стратегии и планове за адаптиране към изменението на климата, както и национални или
регионални планове за управление на риска от бедствия.

Информация за проверката (където е приложимо):
-

Опишете как е извършена проверката.

-

Опишете основните констатации.

Допълнителна уместна информация:

Всички други уместни въпроси, изисквани от това ръководство и други приложими референтни документи.
-

Опишете всички задачи, свързани с климатична устойчивост, които са отложени за следващ етап от разработването на проекта, например да бъдат изпълнени
от изпълнителя по време на строителството или от управителя на активите по
време на експлоатацията.

-

Списък на публикуваните документи (напр. свързани с ОВОС и други екологични оценки).

-

Списък на ключовите документи, налични с организатора на проекта.

Б.3. ПРОВЕРКАЗА КЛИМАТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ
Може да се наложи независима експертна проверка на съответната документация, за да се
гарантира, че климатичната устойчивост отговаря на приложимите насоки и други изисквания. Това може да бъде от съществено значение например за организатора на проекта,
собственика на активи, финансовите институции, операторите, други заинтересовани страни и обществеността като цяло.
По принцип цената на независимата проверка е част от разработването на проекта и се
покрива от организатора на проекта.
Обикновено има ясно и добре установено определение на компетенциите, задачите, отговорностите и резултатите за експерта(ите), който(ито) извършва(т) независимата проверка.
Проверката трябва да бъде документирана в доклад до организатора на проекта и други
съответни получатели.
Горепосочената проверка не отнема възможността на финансиста (например партньорите
за изпълнение на InvestEU), като част от оценката на проекта и подготовката на инвестиционното решение, да поиска разяснения от организатора на проекта или да направи собствена оценка на климатичната устойчивост.
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Приложение В. Климатична устойчивост и управление на проектния цикъл (УПЦ)

В.1. ОБЩИЕТАПИ НА ЦИКЪЛА НА ПРОЕКТА И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ
ДЕЙНОСТИ

Управлението на проектния цикъл (УПЦ) е процесът на планиране, организиране, координиране и контролиране на проект ефективно и ефикасно през всичките му фази, от планирането през изпълнението и експлоатацията до извеждането от експлоатация.Управлението на
проектния цикъл (УПЦ) е процесът на планиране, организиране, координиране и проверка
на проекта ефективно и ефикасно през всичките му фази, от планиране, изпълнение, експлоатация до извеждане от експлоатация.
Опитът показва, че климатичната устойчивост трябва да бъде интегрирана в цикъла на разработване на проекта от самото начало.
Следващата диаграма представя опростен и илюстративен преглед на фазите на проектния
цикъл и общите дейности по разработване на проекти.
Фигура 22: Преглед на фазите на проектния цикъл и дейностите по разработване на
проекта
Общи фази в цикъла на разработване на проекта:
СТРАТЕГИЯ /
ПЛАН

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОЕКТИРАНЕ
ПРОУЧВАНЕ

ДОСТАВКА/
ИЗГРАЖДАНЕ

Общи дейности по разработване на проекти:
-Програмиране
-Секторни стратегии
-Политики
- Устройствено
планиране
-Проучване за
осъществимост
-Бизнес модел
- СЕО

-Идеен проект
-Предпроектни
проучвания*
-Избор на обект
-Избор на технология
-Оценка на риска
-Правен анализ
-Проверка и обхват
на ОВОС

-Основен / оконча- -Договаряне
телен проект
-Строителство
-Разрешение за
ОВОС, разрешение за строеж
-Документация
за климатична
защита

ЕКСПЛОАТАЦИЯ/
ПОДДРЪЖКА

ИЗВЕЖДАНЕ ОТ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

-Стратегия за
експлоатация
и поддръжка
-Управление
на активи
-Експлоатация и
поддръжка
-Мониторинг и
контрол

-Извеждане от
експлоатация
-Край на живота на
активите

Предпроектните проучвания* могат да включват различни видове анализ, например анализ на търсенето, финансов, икономически, анализ
на вариантите и анализ на разходите и ползите.
Диаграмата е ориентировъчна и включва известна гъвкавост относно това кога определени дейности трябва да бъдат предприети в
цикъла на проекта.
Съкращения: СЕО = Стратегическа екологична оценка; ОВОС = Оценка на въздействието върху околната среда.

Следващата таблица представя ориентировъчен преглед на връзките между фазите на проектния цикъл, целите на разработчиците и процесите, свързани с климатичната устойчивост.
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Таблица 8: Етапи, цели на разработчика и типични процеси и анализи в цикъла на проекта
Фаза на проект- Цели на разработчика
ния цикъл

Процеси и анализи, които се отнасят до един или повече от компонентите на климатичната защита

Стратегия /
план

Създаване на бизнес стратегия/
рамка и проекти
(в съответствие с целите за
изменението на климата относно
емисиите на парникови газове и
климатичната неутралност, както
и предварителната оценка на
риска от изменението на климата,
например на ниво област/коридор
и/или тип/група проекти).

 Системни анализи и планиране  Определяне на системни разра-

Създаване на възможности за
развитие и план за изпълнение
(идентифициране на вариант на
проект, който увеличава максимално ефектите от смекчаването
на изменението на климата и
подробна оценка на климатичната уязвимост и риск на проекта
- включително препоръки за
експлоатация и поддръжка)

 Предпроектно проучване Анализ на вариантите  Планиране

Предпроектно
проучване /
проектиране

ботки (например инфраструктура, организация/институция и експлоатация/поддръжка)  Разработване на бизнес модел  Подготовка на
линия от мерки/проекти  Стратегическа екологична оценка (СЕО) 
Предпроектно проучване

на договора  Избор на технология  Проучвания за изготвяне на
проектна документация (ПИПД) Оценка на разходите, финансово
/ икономическо моделиране  Пълна оценка на въздействието върху
околната среда и обществото (ОВОС,
ОВОСС) и Екологичен и социален план за действие (ЕСПД) оценка
за климатична устойчивост, напр. (1) съвместимост на проекта с климатичните цели за 2030 и 2050 г .; (2) стремеж към нисковъглеродни варианти и решения, наред с другото, като се включат разходите за емисии
на парникови газове в анализа на разходите и ползите и в сравнението
на алтернативите и принципа „енергийната ефективност на първо място“; и (3) проверка/оценка на климатичната уязвимост и риска, включително определяне, оценка и прилагането на мерките за адаптация.

Доставка /
строителство

Детайлна разработка и изгражда-  Работен проект Инженеринг, доставка и управление на строителне на актив
ството
(ЕПУС)  Климатична устойчивост (вижте по -горе) при надлежно
отчитане на формата на договора (напр. Червената книга на FIDIC
спрямо жълтата книга на FIDIC), за да се осигурят планирани нива на
емисии на парникови газове и устойчивост на климата

Експлоатация/ Експлоатация, поддръжка, следе-  Управление на активи, експлоатация и поддръжка, например план за
поддръжка
не и подобряване на актива
експлоатация и поддръжка, целящ да осигури устойчивост на инфра(и неговата работа)
структурата и ниво на обслужване с надлежно отчитане на климатичните рискове и включващ ефективен и ефикасен мониторинг на
инфраструктурата и операциите, интегриране на климатични събития
(напр. регистър на инциденти), заедно с потребителя системи за предупреждение и реакция Климатична устойчивост (вижте по -горе),
включително мониторинг (с планове за действие при извънредни
ситуации) на емисиите на парникови газове и въздействията/рисковете
от изменението на климата (например когато актуализираните данни
за риска от наводнения биха предизвикали повишаване на защитата от
наводнения)
Извеждане от
експлоатация

Извеждане от експлоатация и
управление на пасиви

 План за извеждане от експлоатация (включвайки това, че в повечето
случаи той ще се осъществи в контекста на нулеви емисии на парникови газове и климатична неутралност, принципа „да не нанася значителни вреди“ на обектите на околната среда и променящия се климат с въздействия и рискове, които може да са се развили значително ( например
повишен риск от наводнения)
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Освен това в края на процедурите по СЕО и ОВОС е вероятно да има мерки за смекчаване на
неблагоприятните последици за околната среда. Те трябва да бъдат включени или в решението
за приемане на съответния план/програма (в резултат на процедура по СЕО) и/или в разрешението за строеж на проект (в резултат на проверка или ОВОС процедури) и в тръжна документация за строителство , включително по отношение на смекчаването и адаптирането към
изменението на климата.
Необходимо е специално внимание за включването на мерки за смекчаване и адаптиране към
климата в резултат на климатичната устойчивост заедно с мерки за смекчаване на последиците за околната среда произтичащи от процедурите по СЕО и ОВОС в тръжната документация, като се вземат предвид разликите между например FIDIC111Червена книга и FIDIC Жълта
книга.
Включването на климатичната устойчивост в управлението на проектния цикъл заедно с напр.
екологичните оценки ще даде възможност за синергия и евентуална икономия на време и ефективност на разходите.

В.2. СТРАТЕГИЯ ЗАФАЗАТА /НА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАТОР НА ПРОЕКТА
Организационният субект, който поема ролята на организатор или ръководител на проект за
даден инфраструктурен проект, не е задължително да участва в първоначалните решения по
време на фазата на изготвяне на стратегията/плановете.
Възможно е да има различни водещи участници в оценката на климатичната устойчивост на
различни етапи от проектния цикъл, например организаторът на проекта през фазата на предпроектните проучване/проектиране, публичните органи през фазата на изготвяне на стратегия/
план и собствениците и управителите на активи по-късно.
Следващата диаграма илюстрира този аспект:
Фигура 23: Участие на организатора на проекта в различните фази на проектния цикъл
Общи фази в цикъла на разработване на проекта:
СТРАТЕГИЯ /
ПЛАН

ПРЕДПРОЕКТНО
ПРОУЧВАНЕ

ПРОЕКТИРАНЕ

ДОСТАВКА/
ИЗГРАЖДАНЕ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ/
ПОДДРЪЖКА

ИЗВЕЖДАНЕ ОТ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

В зависимост от проекта, това
може да са фазите, в които ще
бъде включен организаторът на
проекта
Опростен цикъл на
проекта
СТРАТЕГИЯ-ПЛАН

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ ПРОЕКТИРАНЕ

ДОСТАВКА-ИЗГРАЖДАНЕ-ЕКСПЛОАТАЦИЯ-ПОДДРЪЖКАИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Организаторът на проекта трябва да включи климатичната устойчивост в цикъла на разработване на проекта възможно най-рано. Това включва разбиране на начина, по който изменението на климата е било разглеждано във всички по-ранни фази от цикъла на разработване
на проекта.

ФИДИК: http://fidic.org/bookshop/about-bookshop/which-fidic-contract-should-i-use
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В.3. ПРИМЕРИ НА ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С КЛИМАТИЧНАТА УСТОЙЧИВОСТ ПРЕЗ
ФАЗИТЕ НА ЦИКЪЛАН НА ПРОЕКТА
Климатичната устойчивост е непрекъснат процес, който трябва да бъде включен във всички
фази и свързаните с тях процеси и анализи. Това гарантира, че проектът може да включва
съответните мерки за устойчивост на климата112,113и възможностите за смекчаване по оптимален начин.
Докато процесът на разработване на проекта обикновено се изобразява като линеен процес,
реалността не е толкова проста. Не е задължително проектите да преминават плавно от фаза
към фаза и могат да се забавят в определена фаза или да бъдат върнати към по-ранни етапи.
Същото важи и за климатичната устойчивост.
Включването на климатичната устойчивост на всички фази на проекта може да предизвика
някои от следните въпроси/анализи, които не трябва да се разглеждат изолирано от всички
други аспекти, които обикновено са част от добър процес на подготовка на проекта:
През фазата на изготвяне на „СТРАТЕГИЯ/ПЛАН“, решенията
трябва, наред с другото, да включват съображения относно действия
с ниски емисии, включително съвместимостта на проекта с място в
прехода към нулеви емисии на парникови газове и климатична неутралност до 2050 г., принципът на „да не нанася значителни вреди“
за екологичните цели и първи кръг от оценка на климатичната уязвимост. Сценариите на
стратегията/плана трябва да разработят основните въпроси, свързани с изменението на климата.
СТРАТЕГИЯ /
ПЛАН

Първият етап на анализ и подготовка за ефективна и ефикасна Стратегия за експлоатация
и поддръжка за проекта започва с фазата на изготвяне на стратегията/плана, включително
стратегията за финансиране, и обикновено ще бъде уместно да се включат съображения за
смекчаване на изменението на климата и адаптация.
За смекчаване на изменението на климата, фазата на изготвяне на стратегията/плановете
често е ефективният етап, през който трябва да се вземат решения, най-вече защото обхватът му надхвърля опасенията за развитие на инфраструктурата, обхващайки и всички необходими промени в работата на системата и организацията/институционалната настройка.
Решенията, взети на това ниво, са в повечето случаи (най) критични и са основните двигатели за намаляване на емисиите на парникови газове, което позволява да се постигне пълният
потенциал на проекта за смекчаване на изменението на климата.
За някои сектори, след като бъде избран проект, цялостното му въздействие зависи до голяма
степен от факта, че той е част от стратегия, т.е. пълните ползи от него ще бъдат постигнати
само когато се приложи и набор от допълнителни действия и фактори, предвидени в стратегията. Това е особено вярно/валидно първо за транспортния сектор, но и за други сектори
като градското развитие.
Основният показател(и) за ефективност, КПЕ(и), за CO2e и свързаните с тях цели за фазата
на стратегията/плановете обикновено ще бъдат сред основните показатели, ръководещи стратегията/планирането.
За адаптация към изменението на климата, фазата на изготвяне на стратегия/план обикновено трябва да включва (стратегическа) оценка на уязвимостта, за да се идентифицират потенциалните въздействия и климатични рискове и да се подпомогне планирането на подробната
оценка на уязвимостта и риска от изменението на климата.

112
Указания на нехартиен носител за ръководители на проекти: Да направим уязвимите инвестиции
устойчиви на климата,
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_manag
ers_en.pdf и https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/514e385a-ef68-46ea-95a0e91365a69782/language-en
113
Работен документ на службите на Комисията, SWD (2013) 137 окончателен, 16.4.2012 г., Адаптиране
на инфраструктурата към изменението на климата, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/? uri = CELEX: 52013SC0137 & from = EN

59

Техническите аспекти на проекта обикновено се уточняват през фазата на „ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ/ПРОЕКТИРАНЕ“ . ОконПРЕДПРОЕКТНО
чателният избор на технология може например да бъде различен, ако
ПРОУЧВАНЕ/
ПРОЕКТИРАНЕ
смекчаване на изменението на климата и климатичната
неутралност до 2050 г. са сред основните цели. Това може да
генерира допълнителен принос за околната среда и ползи от изменението на климата.
По-голямата част от подробния процес на оценка за климатична устойчивост често ще се извършва през фазата на предпроектно проучване/проектиране. Вижте Глава 3 на тези насоки
за подробности относно климатичната устойчивости глава 5 за връзките към ОВОС.
Климатичната устойчивост и оценката на риска обикновено включват аспекти като избор
на обект и възможности за проектиране и други аспекти на предпроектното проучване, като
например данни за проекти, финансови, икономически, операции и управление, правни, екологични, социално включване и достъпност.
Целта е да се гарантира, че рисковете от въздействията на изменението на климата ще бъдат намалени до приемливо ниво след включване
на съответните мерки за адаптация. Обикновено се уточнява нивото
на приемливите остатъчни рискове
предварително, например като част от планирането на климатичната защита. Фазата на„ДОСТАВКА/СТРОИТЕЛСТВО“ фаза, наред с другото, трябва да
гарантира, че проектът изцяло отразява климатичната устойчивост, разработена през предходните етапи, например когато изпълнителят е в състояние да предложи алтернативни
технически решения, без да намалява нивото на очакванията (включително осигуряване на
планирано ниво на устойчивост). Трябва да се помисли също за намаляване до минимум на
емисиите на парникови газове по време на строителството.
ДОСТАВКА /
СТРОИТЕЛСТВО

Фазата на „ЕКСПЛОАТАЦИЯ/ПОДДРЪЖКА“ ще изпълни съответните мерки за смекчаване и адаптиране, ще следи ефективността
на тези мерки, включително въздействието на проекта върху
околната среда (например емисии на парникови газове) и изменението на климата. Трябва да се разработи ефективна и ефективна стратегия за експлоатация и
поддръжка на системата, която да гарантира устойчивостта на инфраструктурата и стандарта
на услуги, като същевременно адекватно се справя с климатичните рискове.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ/
ПОДДРЪЖКА

Както бе споменато по-горе, този тип анализ започва от фазата на изготвяне на стратегията/
плановете. Ефикасното и ефективно наблюдение на инфраструктурата и операциите трябва
да се включат, като се интегрират климатичните събития (например регистър на инциденти),
заедно със системите за предупреждение и реакция на потребителите. Това трябва да включва също мониторинг и процедури за свеждане до минимум на въздействието на особено
опасни събития, приемане на влошено ниво на операции или пълно спиране (в зависимост от
местоположението и от типа зона/обслужвани потребители - напр. жилища срещу болници
...) и възстановяване/пълна защита на хора и активи (напр. зони за евакуация и възстановяване за пътници и превозни средства от метро система).
Фазата на„ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ - за повечето от
инфраструктурните проекти, които ще бъдат финансирани през периода 2021-2027 г. - ще се проведе след 2050 г. в контекста на нетните
нулеви емисии на парникови газове и климатичната неутралност,
както и принципа „да не нанася значителни вреди“ към целите,
свързани с околната среда. През същия период изменението на климата ще доведе до промени в различни климатични опасности. Това може да има последици за анализа и решенията
през по-ранните етапи от цикъла на разработване на проекта.
ИЗВЕЖДАНЕ ОТ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
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В.4. УПЦ И СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА
Следващата фигура предоставя преглед на връзките между УПЦ и смекчаването на изменението на климата.
Фигура 24: Преглед на връзките между УПЦ и смекчаване на изменението на климата
Общи фази в цикъла на разработване на проекта:
СТРАТЕГИЯ /
ПЛАН

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ

ДОСТАВКА/
СТРОИТЕЛСТВО

ПРОЕКТИРАНЕ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ/ПОДДРЪЖКА

ИЗВЕЖДАНЕ
ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Климатична неутралност - смекчаване на изменението на климата - намаляване на емисиите на парникови газове
-В съответствие с
климатичната неутралност до 2050 г.
-Линк към политиката
в областта на климата и емисиите на
парникови газове
-Планиране, включително експлоатация
и поддръжка, с цел
обмисляне на по-нататъшно намаляване
на парниковите газове
-СЕО

-Определете мениджър по климатична устойчивост
и планирайте процеса за оценка на климатична
устойчивост
-Количествено определяне на емисиите на парникови газове, използвайки методология за оценка
на въглеродния отпечатък
-Остойностяване на емисиите на парникови газове,
използвайки скрита цена на въглерода
-Принос за целите на ЕС и националните климатични цели
-Разглеждане на варианти с по-малко въглеродни
емисии
-Икономически анализ
-Координация с процеса на ОВОС

-Прилагане на смекчаващи мерки в строителството и експлоатацията
-Контролирайте и изпълнявайте планове за по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови газове
-Проверка на действителните емисии на парникови газове
-Планът за извеждане от експлоатация и неговото изпълнение
трябва да отчитат изменението на климата, както и нетните
нулеви емисии на парникови газове и климатичната неутралност
до 2050 г.

Диаграмата е ориентировъчна и включва известна гъвкавост относно това кога определени дейности трябва да бъдат
предприети в цикъла на проекта.
Съкращения: СЕО = Стратегическа екологична оценка; ОВОС = Оценка на въздействието върху околната среда; ПГ =
парникови газове.

Следващата таблица предоставя индикативен преглед на връзките между УПЦ и смекчаването на изменението на климата за различните етапи на проектния цикъл.
Таблица 9: Преглед на УПЦ и смекчаването на изменението на климата
Фази
на проектния
цикъл

Цели на разработчика

Проект, съвместим с изискването за нулеви емисии на парникови
газове и климатична неутралност до 2050 г. (или реалистични
пътища към
2050, ако е с по-кратък живот)

Процеси и анализи

● Разработване на бизнес модел
● Стратегическа
екологична
оценка (СЕО)
Определете
предварително
обхват и бизнес
стратегия

Стратегия / план
Определете
възможности
за развитие и
стратегия за
изпълнение

● Идеен проект
 Детайлизирате анализа на проекта по отношение на климатичната неутралност до 2050 г., кръгова икономика и използването
● Планиране на договора ●
на оценката на жизнения цикъл за емисиите на парникови газове,
Избор на технология
включително съответните алтернативи  Стремете се към ниско● Оценка на разходите, финан- въглеродни варианти  Когато е уместно, направете задълбочен
анализ на емисиите на парникови газове в съответствие с въглесово / икономическо моделиродния отпечатък на ЕИБ
ране
Методология  Определете мениджър по климатична устойчи● Проучване за
вост и планирайте процеса за оценка на климатичната устойчиосъществимост
вост
● Определяне на обхват и базо● Избор на обект

ва линия за ч
Оценка на въздействието
върху околната и социалната
среда (ОВОСС)
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Фази
Цели на раз- Процеси и анализи
на проект- работчика
ния цикъл

Предпроектно
проучване
/ проектиране

Завършете
обхвата и
плана за изпълнение

Проект, съвместим с изискването за нулеви емисии
на парникови газове и климатична неутралност до
2050 г. (или реалистични пътища към
2050, ако е с по-кратък живот)

● Проучвания за изготвяне на проектна
документация
 Определете мениджър по климатична устойчивост и планирайте процеса на климатична устой(ПИПД)
чивост (ако не е направено по-рано)  Климатична
● Оценка на разхо- устойчивост, напр. (1) съвместимост на проекта с
прехода към нулеви емисии на парникови газове
дите, финансово /
до 2050 г. и климатична неутралност и принципите
икономическо моде- „енергийната ефективност на първо място“ и „да не
лиране
нанася значителни вреди“ на екологичните цели; (2)
● Пълна оценка на търсене на нисковъглеродни варианти и решения,
наред с другото, като включат цената на емисиите на
въздействието върху парникови газове в анализа на разходите и ползите и
в сравнението на алтернативите
околната среда и
социалната
среда (ОВОСС) и
Екологичен и социален план за действие
(ЕСПД)
● Осигурен достъп
за хора с увреждания

● Работен проект
● Инженеринг,
Детайлна
доставка &
Доставка /
разработка и управление на
строителизграждане строителството
ство
(ИДУС)
на актив

ЕксплоатиЕксплоарайте, подтация/поддържайте и
дръжка
подобрявайте
актива

● Управление на
активи

 Климатична устойчивост: включете целите за
смекчаване на изменението на климата (получени
като част от оценката за климатична устойчивост) в
работния проект и доставките

 Следете емисиите на парникови газове и планираните намаления към климатична неутралност

● Експлоатация и
поддръжка

Извеждане от
Извеждане експлоатация ● План за извеждане
от експлоа- и управление от експлоатация
тация
на пасивите

 планът за извеждане от експлоатация и неговото
изпълнение следва да отчита надлежно изменението
на климата, както и изискването за нетните нулеви
емисии на парникови газове до 2050 г. и климатична неутралност, както и принципите „енергийната
ефективност на първо място' и „да не нанася
значителни вреди“

В.5. УПЦ И АДАПТАЦИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
Следващата фигура илюстрира връзките между УПЦ и адаптацията към изменението на
климата.
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Фигура 25: Преглед на връзките между УПЦ и адаптацията към изменението на климата
Общи фази в цикъла на разработване на проекта:
СТРАТЕГИЯ /
ПЛАН

ПРЕДПРОЕКТНО
ПРОУЧВАНЕ

ПРОЕКТИРАНЕ

ДОСТАВКА/
ИЗГРАЖДАНЕ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ/ ИЗВЕЖДАНЕ
ОТ ЕКСПЛОАПОДДРЪЖКА
ТАЦИЯ

Устойчивост на климата - адаптиране към изменението на климата - повишаване на устойчивостта към
неблагоприятните въздействия от изменението на климата

- Стратегическа
проверка на
уязвимостта от
изменението на
климата за определяне на потенциалните рискове
от въздействието
на изменението
на климата

- Определете мениджър по климатична
устойчивост и планирайте процеса на
климатична устойчивост - Проверка: експозиция, чувствителност,
уязвимост.
- Климатична уязвимост и оценка на риска
- Анализ на вариантите, климатичен риск и
адаптация
- Мерки, осигуряващи устойчивост на настоящия и бъдещия климат
- Технически аспекти, например местоположение и дизайн
- Оценка на риска и анализ на чувствителността
- Аспекти на околната среда и изменението
на климата
- Координация с процеса на ОВОС

- Изпълнение на адаптационни мерки при строителството
и експлоатацията
- Мониторинг на критичните климатични опасности
- Редовен преглед на климатичните опасност, които могат
да се променят с течение на времето, актуализиране на
оценката на риска, преглед на структурните и неструктурни адаптационни мерки и докладване на собственика на проекта и други, ако е необходимо
- Планът за извеждане от експлоатация и неговото изпълнение трябва да отчитат надлежно бъдещите въздействия и рискове от изменението на климата

Диаграмата е ориентировъчна и включва известна гъвкавост относно това кога определени дейности трябва да бъдат
предприети в цикъла на проекта.
Съкращения: ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда.

Следващата таблица предоставя ориентировъчен преглед на връзките между УПЦ и адаптацията към изменението на климата за различните етапи на проектния цикъл.
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Таблица 10: Преглед на УПЦ и адаптацията към изменението на климата
Фази
на проектния
цикъл

Цели на разработ- Процеси и анализи
чика
● Разработване на бизнес модел
● Стратегическа
екологична
оценка (СЕО)
Определете пред- ● Идеен
варително
проект
обхват и бизнес
● Избор на обект
стратегия
● Планиране на дого-

Стратегия / план

Определете
възможности
за развитие и
стратегия за изпълнение

вора
● Избор на технология
● Оценка на разходите
● Определяне на обхват

Оценка на уязвимостта

Оценка на
риска

Варианти за адаптация

 Обмислете как настоящият и бъдещият климат би могъл
да повлияе на успеха на проекта, предви живота на активите Вземете под внимание климатичните рискове, свързани
с проекта
Варианти  Включете климатичната уязвимост при избора на място  Анализът на чувствителността трябва да
включва технологии и проектни прагове Оценка на риска
 Определете вариантите за адаптиране и ползите (намален
риск/щети)  Предоставете прогнозни разходи, оценете възможностите за адаптация  Определете приемливо ниво на
остатъчен риск от неблагоприятни последици от изменението на климата  Определете и направете оценка на рисковете (по-високо ниво) и мерки за адаптация - въз основа на

определяне и анализ на екологичните и социалните промени,
и базова линия за
предизвикани от изменението на климата, които могат да
оценка на въздействиеповлияят на проекта (напр. увеличаване на необходимостта
то върху околната
и социална среда
от напояване, водещо до конфликт за водни ресурси), и на на(ОВОС,
чини, по които променящите се климатични условия могат да
ОВОСС)
повлияят на екологичните и социалните резултати от проекта
● Проучване за осъ(напр. увеличаване на съществуващите социални неравенществимост
ства и/или неравенства между половете)  Определете
мениджър по климатична устойчивост и планирайте процеса
на климатична устойчивост

● Проучвания за
изготвяне на проектна
документация (ПИПД)
● Оценка на разходите,
финансово / икономическо моделиране

Предпроектно
проучване / проектиране

● Пълна
оценка на въздействиеЗавършете
то върху околната
обхвата и план за и социалната среда
изпълнение
(ОВОСС) и
План за екологични и
социални действия
(ПЕСД) ● Предпроектно
проучване

 Определяне на мениджър по климатична устойчивост и
планирайте процеса на климатична устойчивост (ако не е
направено по-рано)  По-нататъшен анализ на критичните
проектни прагове, най-чувствителни към изменението на
климата  Анализ на климатичните рискове и проверка на
надеждността на критичния дизайн при настоящия и бъдещия климат  Определяне на вариантите за адаптиране и
ползите (намален риск/щети)  Предоставяне на прогнозни
разходи, оценете възможностите за адаптация  Установяване и оценка на рисковете и мерките за адаптация - въз основа
на подробен анализ на екологичните и социалните промени,
предизвикани от изменението на климата, които могат да
повлияят на проекта, и на начините, по които променящите
се климатични условия могат да повлияят на екологичните
и социалните резултати на проекта. Включване на мерки
за управление на рисковете за околната среда и обществото. Осигуряване на достъпност за хора с увреждания.  В
предпроектното проучване, разглеждане и формулиране на
климатичните уязвимости и рискове, свързани с проекта,
обхващащи всички области на предпроекното проучване,
например данни за проекта, местоположение и място на
проекта, финансови, икономически, операции и управление,
правни, екологични и социални, както и съответните варианти за адаптация.
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Фази
на проектния
цикъл

Цели на разработ- Процеси и анализи
чика

Оценка на уязвимостта

Оценка на
риска

Варианти за адаптация

 Подобряване на мерките за устойчивост на климата от горните
Проучвания за изготвяне на проектна документация (ПИПД) и
включете окончателно договорените мерки в работните проекти.
 Актуализация на по-ранен анализ на чувствителността, оценки
Детайлна разра- ● Инженеринг,
на уязвимостта и риска, както и идентифициране и интегриране
Доставка / строиботка и изгражда- доставка &
на вариантите за адаптация в проекта  ИДУС трябва да гарантителство
управление на
не на актив
на строителството ра това проектът да доказва, че настоящите и бъдещите рискове за
климата са оценени и мерките за устойчивост са включени, когато
(ИДУС)
е необходимо - и са интегрирани например в „план за действие за
устойчивост на климата“
● Работен проект

Експлоатация/
поддръжка

Извеждане от
експлоатация

Експлоатация,
поддръжка и
подобряване на
актива

Извеждане от
експлоатация &
и управление на
пасивите

● Управление на
активи
● Експлоатация и
поддръжка

 За да се гарантира, че активът остава устойчив на изменението
в климата и продължава да функционира по предназначение през
целия си живот, трябва да се извършва редовен мониторинг с
развитието на изменението на климата. Мониторингът трябва да
включва основни проектни допускания (като бъдещи нива на глобално затопляне), както и адаптация и екологични и други мерки,
за да се провери дали те осигуряват очакваното ниво на намаляване на риска. „Планът за действие за устойчивост на климата“
на проекта трябва редовно да се преразглежда и актуализира; той
трябва да бъде гъвкав и отворен особено за дълготрайни активи.
Редовният мониторинг ще предупреди собственика / оператора на
актива за всяка възникваща необходимост от промяна на действията по адаптация.

 Планът за извеждане от експлоатация и неговото изпълнение
● План за извежда- трябва да отчитат надлежно бъдещите въздействия и рискове от
не от експлоатация изменението на климата (и може да бъде уместно да се вземат
предвид тези аспекти по-рано в УПЦ)

В.6. УПЦ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС, СЕО)
За преглед на връзките между УПЦ и екологичните оценки (напр. ОВОС, СЕО) вижте Фигура 20.
Следващата таблица предоставя ориентировъчен преглед на стъпките в ОВОС и СЕО за етапите на
проектния цикъл.
Таблица 11: Преглед на УПЦ и екологичните оценки (ОВОС, СЕО)

Фази
на проектния
цикъл

Цели на разработ- Оценки на околнаОбяснение
чика
та среда
Стратегическа
екологична

Определете предварително
обхват и бизнес
Стратегия / план
стратегия

Стратегическа
екологична
оценка
(СЕО)

оценка (СЕО)
Определете основните проблеми, свързани с изменението на
климата, включително нетните нулеви парникови емисии и
климатичната неутралност до 2050 г., целите за опазване на
околната среда, установени на международно равнище, на
равнище ЕС или на равнище на държава-членка, които са от
значение за плана и начина, по който тези цели и всички екологични съображения са взети предвид при изготвянето му, както
и устойчивостта на климата. Оценете критичните предизвикателства за справяне с изменението на климата в СЕО.
Определете климатичните проблеми и последици. Ефективно
разглеждане на изменението на климата в СЕО (и други оценки
на околната среда), когато е подходящо.
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Фази
на проектния
цикъл

Цели на разработ- Оценки на околнаОбяснение
чика
та среда
Оценка на

Проверка (според
случая)

Обхват (според
случая)

Определете възможности за разПредпроектно
витие и стратегия
проучване / про- за изпълнение
Доклади за ОВОС
ектиране
Завършете
обхвата и план за
изпълнение

въздействието върху околната среда(ОВОС)
Компетентният орган взема решение дали
се изисква ОВОС. В края на този етап трябва да бъде взето
решение за
проверка и да бъде оповестено публично. Забележка: Проекти
по Приложение II на
директивата за ОВОС, които са „изключени след проверката“,
т.е.
не се изисква ОВОС, но въпреки това може да изисква оценка
на климатичната устойчивост.
Директивата предвижда, че разработчиците могат да поискат a
становище от компетентния орган относно обхвата, което определя съдържанието и степента на оценката и уточнява информацията, която трябва да бъде включена в доклада за ОВОС.
Разработчикът или експертът(ите) от свое име извършва
оценката. Резултатите от оценката са представени в доклада за
ОВОС, който съдържа: информация относно проекта, базовия
сценарий, вероятното значително въздействие от проекта,
предложените алтернативи, характеристиките и
Мерки за смекчаване на неблагоприятните значителни въздействия, както и a
Нетехническо резюме и допълнителна информация, посочена в
приложение IV към Директивата за ОВОС.

Информация и
обсъждане

Докладът за ОВОС се предоставя на органи с отговорности
за околната среда, местните и регионалните власти и обществеността за преглед. Дава им се възможност да коментират
проекта и неговото въздействие върху околната среда.

Вземане на решения и разрешение
за
строеж

Компетентният орган разглежда доклада по ОВОС, включително коментарите, получени по време на обсъждането, оценява
въздействията на проекта в светлината на всеки отделен случай
и издава Мотивирано заключение дали проектът води до значителни въздействия върху околната среда. Това трябва да бъде
включено в окончателното решение за разрешение за строеж.

Информация за
разрешението за
строеж

Обществеността е информирана за решението за разрешение
за строеж и има право на процедура за преразглеждане.

Доставка / строи- Детайлна разработка и изграждателство
не на актив
Експлоатация/
поддръжка

Експлоатация,
поддръжка и
подобряване на
актива

Извеждане от
експлоатация

Извеждане от
експлоатация
и управление на
пасивите

Мониторинг
(както е подходящо)

По време на фазата на строителство и експлоатация на проекта.
Разработчикът трябва да следи значителните неблагоприятни
въздействия върху идентифицираната околна среда, както и
мерките, предприети за тяхното смекчаване.
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Приложение Г. Климатична устойчивост и оценка
на въздействието върху околната среда (ОВОС)

В тези насоки за климатична устойчивост, глава 5 предоставя кратко въведение към връзките и припокриването между климатичната устойчивост и оценката на въздействието върху
околната среда, която е разработена в това приложение.

Г.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Директивата за ОВОС изисква от държавите-членки да гарантират, че проектите, които могат да окажат значително въздействие върху околната среда поради тяхното естество, размер
или местоположение, наред с другото, подлежат на оценка на тяхното въздействие върху
околната среда.
Тази оценка трябва да се извърши преди да се даде съгласие за строеж, т.е. преди органите да
решат (и), че разработчикът може да продължи с проекта.
Директивата хармонизира принципите за ОВОС, като въвежда минимални изисквания,
по-специално за видовете проекти, които следва да бъдат оценявани, основните задължения
на разработчиците, съдържанието на оценката и разпоредбите относно участието на компетентните органи и обществеността.
През 2014 г. Директивата за ОВОС беше изменена с оглед адаптирането й към развитието на
политиката, правния и техническия контекст през последните 25 години, включително към
новите предизвикателства пред околната среда Съзаконодателите се съгласиха, че въпросите,
свързани с околната среда, като например изменението на климата и рисковете от аварии и
бедствия, придобиват все по-голямо значение при изготвянето на политиките и поради това
те също следва да представляват важни елементи в процесите на оценка и вземане на решения при одобряването на проекти.
Директива 2014/52/ЕС114, т.е. Директива за ОВОС от 2014 г. се прилага за проекти, за които
е започнала проверка (за проекти от Приложение II), или е започнало определяне на обхвата
или докладът за ОВОС е представен от разработчика (за проекти от Приложения I и II, предмет на процедура по ОВОС) на/след 16 май 2017 г.
Директива 2011/92/ЕС115, т.е. Директива за ОВОС от 2011 г. се прилага за проекти, за които
е започнала проверка (за проекти от Приложение II), или е започнало определянето на обхвата или докладът за ОВОС е представен от разработчика (за проекти от приложения I и II,
предмет на процедура по ОВОС) преди 16 май 2017 г.
Изменената директива включва разпоредби относно изменението на климата. За проекти,
следващи Директивата за ОВОС от 2014 г., има припокриване между процеса на ОВОС и
процеса на климатична защита. Планирането на двата процеса трябва да вземе предвид това,
за да се възползва от предимствата.
В съответствие с изменената Директива за ОВОС, въздействието на проектите върху климата
и тяхната уязвимост към изменението на климата трябва да се разглежда на етапа на проверка (критерии за подбор) и да се описва, когато е необходима ОВОС.
Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно
Директива 2011/92/ЕС за оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0052
115
Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. за оценка на
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0092
114
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Проектите, изброени в Приложение I към Директивата за ОВОС, автоматично подлежат на ОВОС,
тъй като се предполага, че тяхното въздействие върху околната среда е значително.
Проектите, изброени в Приложение II към директивата, изискват определяне на вероятните значителни въздействия върху околната среда, т.е. Проектът е “Проверен“, за да се определи дали е необходима ОВОС. Компетентният орган на държавата-членка взема това решение или чрез (i) проверка
за всеки отделен случай, или (ii) определя прагове или критерии. Във всеки случай компетентните
органи трябва винаги да вземат предвид критериите, определени в Приложение III, т.е. характеристиките на проектите (напр. размер, кумулация с други проекти и т.н.), местоположение на проектите и
характеристиките на потенциалното въздействие.
„Етапът на определяне на обхватапредоставя възможност на разработчиците да попитат компетентните органи за степента на информацията, необходима за вземане на информирано решение
за проекта и неговите въздействия. Тази стъпка включва оценка и определяне или „определяне на
обхват“ на количеството информация и анализ, от които органите ще се нуждаят.
Информацията, свързана със значителни въздействия на проекта върху околната среда, се събира по
време на третия етап: изготвяне на доклада за ОВОС.
Екологичните органи, както и местните и регионалните органи и обществеността (и засегнатите държави-членки) трябва да бъдат информирани и да се проведе обсъждане на доклада за ОВОС. След
тези обсъждания, вземайки предвид резултатите от обсъжданията, компетентен орган решава дали да
разреши проекта.
Това разрешение трябва да бъде достъпно за обществеността и може да бъде оспорено пред националните съдилища. Ако проектите имат значителни неблагоприятни въздействия върху околната
среда, разработчиците ще бъдат длъжни да направят необходимото, за да избегнат, предотвратят или
намалят такива ефекти. Тези проекти ще трябва да бъдат наблюдавани използване на процедури,
определени от държавите-членки.
Уебсайтът на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия116предоставя изчерпателно въведение и преглед на политиките на ЕС в областта на околната среда, законодателството и
законосъобразността, както и озеленяване от други области на политиката на ЕС.
Издаден е следният документ с насоки относно специфичните етапи от процеса на ОВОС:
• Насоки за проверка за ОВОС (2017)117;
• Насоки за обхват за ОВОС (2017 г.)118;
• Насоки за изготвяне на доклад за ОВОС (2017 г.)119.
Наред с другото, трите документа с насоки, съдържат полезни указания за справяне с въздействията,
свързани с изменението на климата. Те допълват насоките120, издадени през 2013 г. относно интегрирането на изменението на климата (и биологичното разнообразие) в ОВОС.
Трябва да се отбележи, че тези насоки са предвидени да се използват в целия ЕС и следователно не
могат да отразяват всички специфични законови изисквания и практики на ОВОС в различните държави-членки на ЕС. Като такива, всички съществуващи национални, регионални или местни насоки
относно ОВОС трябва винаги да се вземат предвид заедно с насоките. Същата забележка се отнася и
за тези насоки за климатична устойчивост.
Освен това документите с насоки трябва винаги да се четат заедно с Директивата и с националното
или местното законодателство по ОВОС. Тълкуването на директивата остава изключително право
Преглед на политиките и законодателството на ЕС в областта на околната среда: http://ec.europa.eu/
environment/index_en.htm
117
Прожекция: https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Screening_final.pdf
118
Определяне на обхват: https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf
119
Доклад за ОВОС: https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf
120
Насоки за ОВОС за 2013 г .: https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20Guidance.pdf
116
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на Съда на Европейския съюз (СЕС) и следователно следва да се разгледа и съдебната практика на Съда на ЕС.
Наръчникът на ЕИБ по екологични и социални 121стандарти122може също да бъде полезна
справка за разработчиците на проекти - във връзка с интегрирането на изменението на климата в екологичните оценки.

Г.2. ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ОВОС
Въпросите за смекчаване и адаптиране към изменението на климата могат да бъдат интегрирани в основните етапи на процедурата по ОВОС, както е показано в таблицата по-долу:
Таблица 12: Преглед на интегрирането на изменението на климата в основните етапи
от процедурата по ОВОС
Процедура по ОВОС

Основни съображения

Проверка (официално не е част Възможно ли е изпълнението на проекта да окаже значително въздействие върху или да бъде
от ОВОС, приложим за проекти значително повлияно от проблемите с изменението на климата? Необходима ли е ОВОС?
от Приложение II)
Oбхват (според случая)

Кои са основните въпроси, свързани с изменението на климата?
Кои са ключовите заинтересовани страни и органите по опазване на околната среда с интерес
към изменението на климата и как ще бъдат включени в ОВОС? Кои според тях са ключовите
проблеми?
Каква е настоящата ситуация, свързана с изменението на климата и как е вероятно тя да се
промени в бъдеще?
Какъв е контекстът на политиката за изменение на климата, какви са целите и задачите?

Доклад за ОВОС/Информация Какви методи, инструменти и подходи ще бъдат най-полезни при разбирането и оценката на
и обсъждане
ключови въпроси, свързани с изменението на климата?
Какви са алтернативите за справяне с ключовите въпроси, свързани с изменението на климата? Как тяхното изпълнение би повлияло на целите, свързани с изменението на климата?
Как можем да избегнем неблагоприятните въздействия върху изменението на климата? Ако не
можем, как могат да бъдат намалени или неутрализиране? Как положителните ефекти могат
да бъдат максимално увеличени?
Как изменението на климата може да бъде интегрирано в проекта (например да се предприемат мерки за климатична устойчивост)?
Ясно ли са обяснени начините за идентифициране на изменението на климата, управление на
несигурността и т.н.?
Вземане на решение /
разрешение за строеж

Как проблемите с изменението на климата могат да бъдат интегрирани в разрешението за
строеж и окончателния проект?

Мониторинг

Как ще се следят въздействията върху изменението на климата?
Как ще бъдат наблюдавани мерките за смекчаване на последиците от ОВОС? Как ще се оценява адаптивното управление?

Идентифициране на ключови проблеми, свързани с изменението на климата на ранен
етап, с информация от съответните органи и заинтересовани страни, гарантира, че те са признати от всички участващи и проследявани по време на процеса на ОВОС.
Включването на съответните органи и заинтересовани страни на ранен етап (най-късно на
етапа на определяне на обхвата за проекти от Приложение I или преди вземането на решение
за проверка за проекти от Приложение II) ще
EN 17210 може да служи като референтна рамка за решаване на достъпността за хора с увреждания
Наръчник на ЕИБ по екологични и социални стандарти:
https://www.eib.org/attachments/strategies/environmental_and_social_practices_handbook_en.pdf
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подобри спазването на Директивата за ОВОС. Това също ще даде възможност да се установят най-важните проблеми и да се въведе последователен подход за оценка на въздействието и търсене на решения.
Използването на знанията и мненията на екологичните, местните и регионалните органи и заинтересованите страни може да помогне:
• да се изяснят потенциалните конфликтни области и области на подобрение своевременно и ефективно;
• да се предостави информация за съответни предстоящи проекти, политики и законодателни или реформи в нормативната уредба, други видове екологични оценки, които трябва да се имат предвид
при анализиране на развиващите се базови тенденции (вижте раздел по-долу)
• да се съберат предложения за включване на мерки за смекчаване и адаптиране на изменението на климата в предложения проект от самото начало.
Както въздействието на проекта върху климата и изменението на климата (т.е. аспектите за смекчаване
на климата), така и въздействието на изменението на климата върху проекта и неговото изпълнение (т.е.
аспектите на адаптация към климата) трябва да бъдат разгледани в началото на процеса на ОВОС.
Инвестициите в инфраструктура трябва да бъдат приведени в съответствие с целите на Парижкото споразумение и реалистичен път за намаляване на емисиите на парникови газове в съответствие с целите на
ЕС за 2030 г. по отношение на климата и климатичната неутралност до 2050 г. и устойчиво на климатичните промени развитие.
Освен това инвестициите в инфраструктурни проекти не трябва да нанася значителни вреди на други
екологични цели на ЕС, като устойчивото използване и опазване на водните и морските ресурси, прехода към кръгова икономика, предотвратяването и рециклирането на отпадъци, предотвратяването и
контрола на замърсяването и опазването на екосистеми в добро състояние. Това има за цел да гарантира, че напредъкът спрямо целите в областта на климата не е постигнат за сметка на други, и също така
признава укрепването на връзките между различните екологични цели.
Имайте предвид, че този списък не е изчерпателен и трябва да бъде адаптиран в зависимост от оценявания проект.
Въпросите и въздействията, свързани с конкретна ОВОС, трябва да бъдат уточнени от конкретния контекст на всеки проект и от опасенията на участващите органи и заинтересовани страни. Следователно е
необходима гъвкавост.

Г.3. РАЗБИРАНЕ НА ОСНОВНИ ОПАСЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С АДАПТАЦИЯТА КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Както въздействието на проекта върху изменението на климата (т.е. аспектите на смекчаването му), така
и въздействието на изменението на климата върху проекта и неговото изпълнение (т.е. аспекти на адаптация) трябва да бъдат разгледани в началото на процеса на ОВОС. Как изменението на климата може
да повлияе на изпълнението на проекта? Как може проектът да се адаптира към променящия се климат
и възможните екстремни събития? Ще повлияе ли проектът на климатичната уязвимост на хората и
активите в околностите му?
При разглеждане на опасенията, свързани с адаптиране към изменението на климата като част от ОВОС,
не трябва да се вземат предвид само историческите данни за климата, но също така ясно да се идентифицират и представят сценария за изменението на климата, който трябва да се вземе предвид в процеса
на оценка.
Ясното описание на сценария за изменението на климата улеснява обсъждането дали очакваните климатични фактори трябва да бъдат взети предвид при проектирането на проекта и как те могат да повлияят
на екологичния контекст на проекта.
Специалистите по ОВОС трябва по-специално да очертаят екстремни климатични ситуации, които да се
разглеждат като част от изходния анализ на околната среда. Трябва също така да се преразгледат всички
съществуващи стратегии за адаптация, планове за управление на риска и други национални или субрегионални проучвания за въздействието на променливостта на климата
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изменението на климата, както и предложени действия и налична информация за очакваните ефекти, свързани с климата, свързани с проекта.
Тези насоки включват примери за основни въпроси, които трябва да бъдат зададени, когато се
идентифицират основните проблеми, свързани с адаптацията към изменението на климата.
Анализ на развиващите се базови тенденции
Развитието на базовата линия – как се очаква текущото състояние на околната среда да се промени
в бъдеще – е от решаващо значение за разбирането как предложеният проект може да повлияе на
тази променяща се среда.
Базовата среда е движеща се базова линия. Това е особено вярно за мащабни проекти, които могат
да започнат да функционират едва след много години. През това време факторите на околната
среда в района на проекта могат да се променят и районът може да бъде подложен на различни
климатични условия, като бури, увеличени наводнения и т.н. За дългосрочни проекти или такива
с дълготраен ефект (срокове над 20 години ), климатичните сценарии, базирани на резултатите от
климатичния модел, трябва да се използват в идеалния случай. Може да се наложи такива проекти
да бъдат проектирани да издържат на много по-различни условия на околната среда от настоящите. За краткосрочни проекти сценариите трябва да представят само климатични условия в „близко
бъдеще“ или „днешно време“.
Възгледите за околната среда и сценариите, които анализират тенденциите и техните вероятни
бъдещи насоки, могат да предоставят полезна информация. Ако данните не са налични, може да е
полезно да използвате косвени показатели. Например, ако данните за мониторинг на качеството
на въздуха не са лесно достъпни за градска зона, може би има данни, очертаващи тенденциите в
потока/обема на трафика във времето или тенденции в емисиите от стационарни източници.
Пространствени данни и оценки, потенциално използващи географски информационни системи
(ГИС), вероятно ще бъдат важни за анализиране на развиващите се базови тенденции, както и
за разбиране на разпределителните ефекти. Има няколко такива европейски източника на данни,
включително хранилища на данни и онлайн цифрови набори от данни.
Когато разглеждаме променящата се базова линия, трябва да се има предвид следното:
• Тенденции в ключовите показатели във времето, например емисии на ПГ, индекси на уязвимост, честота на екстремни метеорологични явления, риск от бедствия. Продължават ли тези
тенденции, променят се или се изглаждат? Има ли налични проучвания за перспективи или
сценарии за околната среда, които са разгледали вероятната им бъдеща посока? Ако няма данни за определени показатели, има ли полезни косвени показатели?
• Движещи фактори за промяна (както преки, така и косвени), които могат да създадат определена тенденция.
Определянето на движещите фактори улеснява бъдещите прогнози, особено ако се очаква
някои съществуващи фактори да се променят или да се появят нови фактори, които ще повлияят значително на дадена тенденция (напр. вече одобрени разработки, които все още не са
изпълнени; промени в икономическите стимули и пазарните сили ; промени в нормативните
или политическите рамки). Определянето на движещите фактори не трябва да се превръща в
сложно академично упражнение - важно е само да се разпознаят факторите, които значително
ще променят тенденцията, и да бъдат взети предвид при предвиждането на очакваното бъдещо състояние на околната среда.
• Прагове/граници, напр. има ли вече превишени прагове или се очаква да бъдат достигнати
лимити? ОВОС може да определи дали дадената тенденция вече се доближава до установен
праг или се доближава до определени повратни точки, които могат да предизвикат значителни
промени в състоянието или устойчивостта на местната екосистема.
• Ключови области, които могат да бъдат особено неблагоприятно засегнати от влошаващите се екологични тенденции включително, например, защитени зони, като зони, определени
съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.
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• Критични взаимозависимости, например системи за водоснабдяване и пречистване на
отпадни води, защита от наводнения, доставка на енергия/електричество и комуникационни мрежи.
• Ползите и загубите от тези тенденции и тяхното разпределение може да определят кой
има полза и кой не. Ползите и въздействието често не са пропорционално разпределени
в обществото - промените в екосистемите засягат някои групи от населението и икономическите сектори по-сериозно от други.
• Оценката на уязвимостта от изменението на климата трябва да бъде включена във всяка ефективна оценка на развитието на базовата среда, както и на алтернативи. Големите
инфраструктурни проекти вероятно ще бъдат уязвими.
Идентифициране на алтернативи и мерки за смекчаване в ОВОС123
В ранните етапи на разработването на проекта по същество алтернативите са различни начини, по които разработчикът може да постигне целите на проекта, например чрез извършване
на различен тип действие, избор на различно място или приемане на различна технология
или проект за обекта . Нулевият вариант също трябва да се разглежда, или като специфична
алтернатива, или за определяне на базовата линия. На по-подробно ниво на процеса, алтернативите могат също да се обединят в смекчаващи мерки, когато се правят конкретни промени в проекта на обекта или в методите на строителство или експлоатация, за да „се предотвратят, намалят и, когато е възможно, да се компенсират всички значителни неблагоприятни
въздействия върху околната среда“.
Имайте предвид, че много алтернативи и мерки за смекчаване в ОВОС, важни от гледна
точка на изменението на климата, трябва да бъдат разгледани на стратегическо ниво, в СЕО.
Например, що се отнася до адаптирането, за да се избегнат проблеми, свързани с риска от
наводнения, планиращите трябва да предотвратят разработването на проекти в заливни равнини или зоните с риск от наводнения, или да насърчават земеустройството за увеличаване
на капацитета за задържане на вода, а по отношение на смекчаването - алтернативни модели
на транспорт и енергия
Смекчаване на изменението на климата
За смекчаване на изменението на климата е важно да се проучат и използват възможностите
за елиминиране на емисиите на парникови газове като предохранителен подход на първо
място, вместо да се налага смекчаване на техните последици след тяхното освобождаване.
Мерките за смекчаване на климата, идентифицирани и въведени поради ОВОС, например
строителни и експлоатационни дейности, които използват енергия и ресурси по-ефективно,
също могат да допринесат за смекчаване на изменението на климата. Това обаче не винаги
означава, че проектът ще има цялостно положително въздействие по отношение на емисиите
на парникови газове. Въздействието може да бъде по-малко отрицателно по отношение на
количеството емисии, но все пак да има общо отрицателно въздействие, освен ако въглеродът, използван при разработването и транспорта, е еднозначно равен на нула.
Имайте предвид, че някои мерки за смекчаване на ОВОС, които се отнасят до изменението
на климата, сами по себе си могат да имат значително въздействие върху околната среда и
може да се наложи да бъдат взети предвид (напр. производството на възобновяема енергия
или засаждането на дървета може да окаже въздействие върху биоразнообразието).
Във връзка с ОВОС и СЕО думата „смекчаване“ се използва, за да се гарантира, че неблагоприятните
въздействия върху околната среда на един проект за развитие са сведени до минимум или напълно
избегнати Във връзка с действията, свързани с климата, думата „смекчаване“ се използва по отношение на намаляването или елиминирането на емисиите на парникови газове. Това приложение се
стреми да прави разлика между двете употреби на „смекчаване“, като използва смекчаване, свързано с ОВОС (или смекчаване на околната среда) и смекчаване на изменението на климата.

123

72

Въздействието на проекта върху изменението на климата (емисии на парникови газове)
Повечето проекти ще окажат влияние върху емисиите на парникови газове, в сравнение с базовата линия, чрез тяхното изграждане, експлоатация и евентуално извеждане от експлоатация и чрез
косвени дейности, които се извършват поради проекта.
Това трябва да се разглежда в контекста на проекта не като изолирано събитие, а като набор от
различни и допълващи се интервенции - по-конкретно произтичащи от план. Това може да означава, че определен конкретен проект няма индивидуален нетен ефект на намаляване на парниковите газове, но е неразделна част от цялостен план, който намалява емисиите.
ОВОС трябва да включва оценка на преките и косвените емисии на парникови газове по проекта,
когато тези въздействия се считат за значителни:
• преки емисии на парникови газове, генерирани чрез изграждането на проекта и експлоатацията
на проекта през целия му живот (напр. от изгаряне на изкопаеми горива или използване на
енергия на място);
• Емисии на ПГ, генерирани или избегнати в резултат на други дейности, насърчавани от Проекта (косвено въздействие), например
• Транспортна инфраструктура: увеличени или избегнати въглеродни емисии, свързани с
използването на енергия за работата на Проекта;
• Търговско развитие: въглеродни емисии поради пътувания на потребителя до търговската
зона, където се намира Проектът.
При оценката трябва да се вземат предвид съответните цели за намаляване на парниковите газове
на национално, регионално и местно ниво, когато има такива. За някои сектори, по-специално
транспорт и градско развитие, това също трябва да се отнася до най -подходящия етап, който е
цялостният план, към който принадлежи (или трябва да принадлежи) проектът.
ОВОС може също така да оцени степента, в която Проектите допринасят за постигането на тези
цели чрез намаляване, както и да определи възможностите за намаляване на емисиите чрез алтернативни мерки
Адаптация към изменението на климата
По отношение на адаптацията към изменението на климата, различните видове алтернативни
мерки са на разположение на лицата, вземащи решения, за да планират адаптирането на проектите към изменението на климата. Най-подходящата комбинация от алтернативи и/или мерки
за смекчаване ще зависи от естеството на взетото решение и чувствителността на това решение
към специфични въздействия върху климата и нивото на допустимия риск, определено съгласно
методологията в раздел 3.2 от основния текст. Основните съображения включват:
• вариантите „без съжаление“ или „с малко съжаление“, които носят ползи при различни сценарии;
• варианти, които имат желаното въздействие върху изменението на климата, биоразнообразието
и
екосистемни услуги, но имат и други социални, екологични или икономически ползи;
• предпочитане на обратими и гъвкави опции, които могат да бъдат променени, ако започнат да
настъпват значителни въздействия;
• добавяне на „граници на безопасност“ към новите инвестиции, за да се гарантира, че отговорите са устойчиви на редица бъдещи въздействия върху климата;
• насърчаване на стратегии за мека адаптация, които биха могли да включват изграждане на
адаптивен капацитет, за да се гарантира, че проектът е по-способен да се справи с редица
възможни въздействия (например чрез по-ефективно бъдещо планиране);
• съкращаване на времето на проектите;
• забавяне на проекти, които са рискови или могат да причинят значителни въздействия.
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Ако въз основа на оценка на специфични рискове и ограничения алтернативите и мерките за
смекчаване се считат за невъзможни или твърде скъпи, може да се наложи проектът да бъде
изоставен.
Има мерки за смекчаване по ОВОС за адаптиране към изменението на климата и управление
на риска, например за укрепване на капацитета на проекта за адаптиране към нарастващата
променливост на климата и изменението на климата (например изграждане на ранно предупреждение или готовност за спешни случаи/бедствия):
• Механизми за намаляване на риска (например застраховка);
• Мерки, които контролират или управляват определени идентифицирани рискове (напр.
избор на място на проекта за намаляване на експозицията на природни бедствия);
• Мерки, които подобряват способността на проекта да работи при определени ограничения
(например
избор на най-водоефективните или енергийно ефективни опции);
• Мерки, които по-добре използват определени възможности, предлагани от природната
среда.
Оценка на значителни въздействия
Много подходи за оценка, използвани в процеса на ОВОС, имат способност да се справят с
изменението на климата. Има обаче три основни въпроса, които трябва да се вземат предвид
при справяне с изменението на климата: дългосрочният и кумулативен характер на ефектите, сложността на проблемите и причинно-следствените връзки и несигурността на прогнозите.
Дългосрочен и кумулативен характер на ефекта
Изменението на климата е сложен въпрос с дългосрочни въздействия и последствия. ОВОС,
които имат за цел да се справят правилно с него, трябва да вземат предвид това и да оценят
комбинираното въздействие на произволен брой различни въздействия. Това изисква разбиране на развиващите се базови тенденции и оценка на кумулативните ефекти на проекта
върху променящата се базова линия.
Има редица съвети и подходи, които трябва да се вземат предвид при оценката на кумулативните ефекти от изменението на климата в ОВОС:
• Определяне на кумулативни въздействия в началото на процеса по ОВОС, на етапа на определяне на обхвата, ако е възможно. Разговорите с правилните заинтересовани страни
възможно най-рано могат да дадат по-широк преглед, необходим за по-доброто разбиране как привидно незначителните индивидуални въздействия могат да имат по-големи
последици, когато се разглеждат заедно.
• Обръщане на внимание на еволюиращо изходно ниво при оценка на кумулативните ефекти от
въздействие на изменението на климата. Текущото състояние на околната среда не е
непременно бъдещото състояние на околната среда, дори ако предложеният проект не
продължи. Променящият се климат може да означава, че проектирането и оперативното
управление на проект, предвиден за определен климатичен сценарий, вече няма да са
актуални след 20 години. Например, по-топлите лета могат да увеличат податливостта
на материалите към топлинна деформация или да увеличат риска от горски пожари за
даден проект. Отчитането на потенциални въздействия като тези е уникално предизвикателство за изменението на климата в рамките на ОВОС.
• Когато е възможно, използвайте причинно-следствени вериги или мрежов анализ, за да
разберете взаимодействия и
свързани кумулативни ефекти между конкретни елементи на проекта и аспекти на
околната среда. Въпросът не е да бъдете изчерпателни, а да разберете кои кумулативни
ефекти могат да бъдат най -значими. Те често могат да бъдат установени със заинтересовани страни, които могат да помогнат за преодоляване чрез потенциални пътища в
причинно-следствени вериги.
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Сложност на проблемите и причинно-следствени връзки
Много от препоръките относно оценката на дългосрочните и кумулативните ефекти на проекта,
разгледани в предишния раздел, също ще помогнат за справяне със сложността на изменението на
климата и разбиране на причинно-следствената връзка, която има с други въпроси, оценени в рамките
на ОВОС.
Сложността на изменението на климата не трябва да възпрепятства анализа на преките и косвените
въздействия, които предложеният проект би могъл да окаже върху тенденциите по ключови въпроси. Понякога това ще изисква опростени модели, които дават най-добри оценки на емисиите и въздействията, например използване на сценарии за най-добрия и най-лошия случай за илюстриране на
различни бъдещи състояния при различни предположения.
Преценката за степента и значимостта на въздействието трябва да бъде конкретна за контекста. За отделен проект – например пътен проект – приносът за емисиите на парникови газове може да е незначителен в световен мащаб, но може и да бъде значителен в местния/регионален мащаб, по отношение
на приноса му за определяне на целите за намаляване на парниковите газове. Както е описано по-горе,
използването на причинно-следствени вериги или мрежов анализ трябва да помогне да се разбере
сложността на проблемите и причинно-следствените връзки.
Въздействието на изменението на климата върху проекта (адаптация)
Директивата изисква също така оценките на въздействието върху околната среда да вземат предвид
въздействието, което изменението на климата може да окаже върху самия проект – и степента, до която проектът ще може да се адаптира към евентуални промени в климата през целия си живот.
Този аспект на въпроса за изменението на климата може да бъде особено предизвикателен, тъй като:
• изисква онези, които извършват оценката, да вземат предвид въздействието на околната среда (климатът в този случай) върху проекта, а не обратното;
• често включва значителна степен на несигурност, като се има предвид, че действителното въздействие на изменението на климата, особено на местно ниво, е трудно да се предвиди. За тази
цел анализът на ОВОС трябва да вземе предвид тенденциите и оценката на риска, като същевременно следва методологията, описана в раздел 3.2 от основния текст.
Несигурност
Една от задачите при описването на очакваните въздействия е да помогне на публиката да разбере
какво е известно с висока степен на достоверност и това, което е относително слабо разбрано. Лицата, вземащи решения и заинтересованите страни, са свикнали да се справят с несигурността през
цялото време (напр. икономически растеж, технологични промени) и ще могат да използват такава
информация. Ще бъде важно да ги уверим, че разглеждането на редица възможни несигурни бъдещи
перспективи и разбирането на несигурността е част от добрата практика по ОВОС и позволява по-добри и по-гъвкави решения. Основният принцип при предоставянето на информация за несигурност
е избягването на сложен или неясен език. Тези, които предприемат ОВОС, трябва да опишат източниците на несигурност, да характеризират нейното естество и да обяснят значението на използваните
фрази. Използването на ежедневния език за описване на несигурността може да направи концепцията
по-достъпна, но съществува риск от неразбиране, тъй като хората могат да имат лични и различни
тълкувания на термини като „висока степен на доверие“.
Европейската платформа за адаптация към климата, Climate-ADAPT124например предлага насоки за
несигурност, които имат за цел да помогнат на вземащите решения да разберат източниците на несигурност в климатичната информация, които са най-подходящи за планирането на адаптация. Тя също
така предоставя допълнителни предложения за справяне с несигурността в адаптационното планиране и за съобщаване на несигурността.

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/uncertainty-guidance
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Мониторинг и адаптивно управление
Мониторингът на проекти със значителни неблагоприятни въздействия сега е задължителен съгласно Директивата за ОВОС. Той може да бъде определен и приложен също като мярка за смекчаване по ОВОС. Например
такива мерки за мониторинг могат да бъдат свързани с условията на околната среда, определени в решението
за строеж в резултат на процедурата по ОВОС.
Тези насоки подчертават значението на анализа на дългосрочните тенденции, свързани с изменението на климата, оценявайки преките и косвени въздействия на предложените проекти върху тези тенденции, приемайки
предположения и несигурност в процеса на оценка и в идеалния случай избирайки проект и изпълнение на
проекта, които позволяват промени в светлината на научените поуки. Ако изпълнението на проекта позволява да се направят промени, практикуващите специалисти по ОВОС може да сметнат за уместно да разгледат
принципите на адаптивното управление.
Основен елемент на адаптивното управление е, че лицата, вземащи решения, търсят стратегии за развитие,
които могат да бъдат променени, след като бъдат придобити нови познания от опита и изследванията. Ученето, експериментирането и оценяването са ключови елементи на този подход. Адаптивното управление изисква
гъвкавост при промяна на решенията, когато стане достъпна нова информация. Въпреки че това не винаги е
възможно, проектите и разрешенията за разработване на проекти трябва все повече да позволяват промени в
структурата и работата на проекта, ако промените в екологичния контекст ги налагат (например увеличаване
на сериозността на наводнения, суши и топлинни вълни).
ОВОС може да улесни адаптивното управление чрез приемане на предположения и несигурност и предлагане на практически механизми за наблюдение, за да се провери правилността на направените прогнози и да се
предостави нова информация на вниманието на вземащите решения. При проектирането на такива системи,
практикуващите специалисти по ОВОС ще трябва да разширят знанията и осведомеността на собствениците
на проекти и заинтересованите страни, да гарантират техния ангажимент и да предложат подходи за изпълнение на проекти, които осигуряват гъвкавост.

Г.4. ВКЛЮЧВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА ВОВОС, КРИТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Основните начини за включване на изменението на климата в ОВОС могат да бъдат обобщени, както следва:
• Ръководителят на проекта може да назначи мениджър по климатична устойчивост, в началото на разработването на проекта;
• Включете изменението на климата в процеса на оценка на ранен етап от проверката и определянето на обхвата, както и в управлението на проектния цикъл от самото начало;
• Преценете как да включите изменението на климата в специфичния контекст на проекта;
• Съберете всички заинтересовани страни, които трябва да бъдат част от вземането на решения, свързани с
изменението на климата;
• Разберете как изменението на климата може да взаимодейства с други въпроси, които трябва да бъдат оценени в ОВОС (например биологичното разнообразие).
Критичните предизвикателства, които трябва да бъдат разгледани за справяне с изменението на климата в
ОВОС, включват например:
• Обмислете въздействието, което прогнозираните промени в климата ще окажат върху предложения проект,
потенциално за дълъг период от време, и за устойчивостта и способността на проекта да се справи;
• Разгледайте дългосрочни тенденции, със и без предложения проект, и избягвайте „моментни“ анализи;
• Управление на сложността;
• Разгледайте сложния характер на изменението на климата и потенциала на проектите да предизвикат кумулативни ефекти;
• Приемете несигурността, защото никога не можете да бъдете сигурни в бъдещето (напр. използвайте инструменти като сценарии);
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• Базирайте своите препоръки на принципа на предпазливостта и приемете предположенията и ограниченията на съществуващите знания;
• Бъдете практични и използвайте здравия си разум! Когато се консултирате със заинтересованите страни,
избягвайте изготвянето на процедурата по ОВОС и оставете достатъчно време, за да оцените правилно сложната информация.
Как да се оценят въздействията, свързани с изменението на климата в ОВОС:
• Обмислете сценариите за изменението на климата от самото начало и включете екстремни климатични
ситуации и „големи изненади“;
• Анализирайте променящите се тенденции в областта на климата и околната среда;
• Опитайте се да избегнете последиците от изменението на климата от самото начало, преди да обмислите
смекчаване на последиците;
• Оценете алтернативи, които имат значение по отношение на смекчаването на изменението на климата и
адаптацията;
• Използвайте екосистемни подходи и зелена инфраструктура като част от проектирането и/или смекчаващите мерки;
• Направете оценка на изменението на климата и например взаимодействието на биологичното разнообразие и кумулативните ефекти, които могат да бъдат значителни.

Г.5. ПРИМЕРИ НА КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА
ВВОВОС
Таблица 13 предоставя примери за ключови въпроси за ОВОС по отношение на смекчаването на изменението на климата. Оптималният момент за тези въпроси (и тези в Таблица 14 относно адаптацията) трябва
да се определя спрямо процеса на климатична устойчивост, процеса по ОВОС, анализ на вариантите и
по-общо управлението на проектния цикъл.
Таблица 13: Примери за ключови въпроси относно смекчаването на климата за ОВОС
Основни опасения,
свързани с:

Някои ключови въпроси за иденти- Примери за алтернативи и мерки, свърфициране на проблемите за смекча- зани със смекчаването на изменението
ване на изменението климата
на климата

Съответствие с целите
на Париж и принципа
да „не нанася значителни вреди“

Инвестициите в инфраструктура трябва да бъдат съобразени с целите на Париж
Съгласуваност и съвместимост с реалистичен път към сценарий за нулеви емисии
на парникови газове и климатична неутралност до 2050 г. Освен това инвестициите
в инфраструктурни проекти не трябва да нанасят значителна вреда на други екологични цели на ЕС, като устойчивото използване и опазване на водните и морските
ресурси, прехода към кръгова икономика, предотвратяването и рециклирането на
отпадъци, предотвратяването и контрола на замърсяването и опазването на здравословното състояние екосистеми.

Преки емисии на пар- Предлаганият проект ще отделя ли въникови газове
глероден двуокис (CO2), азотен оксид
(N2O) или метан (CH4) или друга част
от парниковите газове от Рамковата
конвенция на ООН за изменението на
климат?
Включва ли предложеният проект
някакво земеползване, промяна в
предназначението на земите или
горскостопански дейности (например
обезлесяване), които могат да доведат
до увеличаване на емисиите?
Той включва ли други дейности (например залесяване), които могат да
действат като поглътители на емисии?
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Помислете за различни технологии, материали, начини на доставка и т.н., за да избегнете
или намалите емисиите;
Вземете предвид необходимостта от защита
на естествените поглътители на въглерод,
които биха могли да бъдат застрашени от
проекта, като местни торфени почви, гори,
влажни зони, гори;
Планирайте възможни мерки за неутрализиране на въглерода, чрез налични съществуващи или включени в проекта (например
засаждане на дървета) схеми за неутрализиране.

Някои ключови въпроси за идентифициране Примери за алтернативи и мерки, свързани със
на проблемите за смекчаване на изменение- смекчаването на изменението на климата
то климата
Косвени емисии на парникови газове
Използвайте рециклирани / регенерирани и нископоради увеличеното търсене на
Ще повлияе ли предложеният проект значи- въглеродни строителни материали;
енергия
телно на търсенето на енергия?
Вградете енергийна ефективност в замисъла на
Възможно ли е да се използват възобновя- проекта (напр. включете изолация, прозорци с
южно изложение за слънчева енергия, пасивна
еми енергийни източници?
вентилация и нискоенергийни електрически
крушки);
Основни опасения, свързани
с:

Използвайте енергоефективни машини;
Използвайте възобновяеми източници на енергия
Косвени емисии на парникови газове,
причинени от всякакви спомагателни
дейности или инфраструктура, която
е пряко свързана с изпълнението на
предложения проект (напр. транспорт)

Предложеният проект ще увеличи ли или
Изберете обект, който е свързан със система за
ще намали частните пътувания? Предложе- обществен транспорт или създайте организация за
ният проект ще увеличи ли или ще намали транспорт;
значително товарния транспорт?
Осигурете инфраструктура с ниски емисии за
транспорт (напр. електрически зарядни станции,
съоръжения за колоездене).

Г.6. ПРИМЕРИ НА КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ ЗА КЛИМАТА
Следващата таблица предоставя примери за ключови въпроси относно изменението АДАПТАЦИЯ ЗА ОВОС или ОВОС по
отноше-ние на адаптирането на за ОВОС
на климата:
Таблица 14: Примери за ключови въпроси относно адаптацията на климата

Основни опасения, свързани с:

Някои ключови въпроси за идентифициране Примери за алтернативи и мерки, свързани с адапна проблемите, свързани с адаптацията към тацията към климата
климата

Устойчивост на климата

Инфраструктурните инвестиции трябва да целите на Сендайската рамка за намаляване на
имат адекватна степен на устойчивост към риска от бедствия Рамка за намаляване на риска от
бедствия
остри и хронични климатични екстремуми, да бъдат в съответствие с целите на
Парижкото споразумение (т.е. глобална цел
за адаптация) и
да допринасят за устойчивото развитие и

Горещи вълни

Ще ограничи ли предложеният проект
циркулацията на въздуха или ще намали
откритите пространства?
Ще поглъща ли или ще генерира топлина?
Ще излъчва ли летливи органични съединения (ЛОС) и азотни оксиди (NOx) и ще
допринесе за образуването на тропосферен
озон през слънчеви и топли дни?
Може ли да се повлияе от топлинните
вълни?
Ще увеличи ли потреблението на енергия и
вода за охлаждане?
Могат ли материалите, използвани по време
на строителството, да издържат на по-високи температури (или ще изпитат, например,
умора на материала или деградация на
повърхността)?
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Уверете се, че предложеният проект е защитен от
отделяне на топлина;
Насърчаване на проекти с оптимални екологични
показатели и намаляване на нуждата от охлаждане;
Намаляване на топлинната акумулираща способност в предложен проект (например чрез използване на различни материали и оцветяване)

Основни опасения, свързани
с:
Суша

Някои ключови въпроси за идентифициране Примери за алтернативи и мерки, свързани с адапна проблемите, свързани с адаптацията към тацията към климата
климата
Уверете се, че предложеният проект е защитен от
Предложеният проект ще увеличи ли търсе- въздействията на сушите
нето на вода?
(напр. използвайте водоефективни технологии и
Ще повлияе ли неблагоприятно на водонос- материали, които могат да издържат на високи
температури);
ните хоризонти?
Изградете водоеми за напояване на добитък в
Предложеният проект уязвим ли на ниски
речни дебити или по-високи температури на системите за отглеждане на животни;
водата??
Въведете технологии и методи за улавяне на
дъждовна вода;
Ще влоши ли замърсяването на водите особено по време на суша с намалени нива
на разреждане, повишени температури и
мътност?

Изградете най-съвременните системи за пречистване на отпадъчни води, които правят възможно повторното използване на водата.

Ще промени ли уязвимостта на ландшафтите или горите към пожари? Предлаганият
проект намира ли се в зона, уязвима на
пожари?
Могат ли материалите, използвани по време
на строителството, да издържат на по-високи температури?
Горски пожари

Изложена ли е зоната на проекта на пожар

Използвайте огнеупорни строителни материали;

Устойчиви ли са на пожар материалите,
използвани по време на строителството?

Създайте пространство, пригодено за огън, в и
около зоната на проекта

Увеличава ли предложеният проект риска
от пожар (например чрез растителност в
района на проекта?)
Режими на наводнения и екстремни
валежи

Ще бъде ли предложеният проектът изложен Обмислете промени в проектирането на строителна риск, тъй като се намира в заливаема от ството, които да позволяват повишаване на нивата
реки зона?
на водата и на подпочвените води (напр. строителство върху стълбове, обграждане на уязвима
Ще промени ли това капацитета на същестили критична за наводненията инфраструктура с
вуващите заливни равнини за управление на
бариери срещу наводнения, които използват пориска от естествени високи води?
демната сила на приближаващата се вода, за да се
Ще промени ли капацитета за задържане на издигнат автоматично, поставяне на обратни клавода във водосборния басейн?
пани в отводнителните системи, за да се предпазят
Достатъчно стабилни ли са насипите, за да вътрешните помещения от наводнения, причинени
от обратен поток на отпадни води).
издържат на наводнения?
Ще бъде ли проектът изложен на риск от
повишаване на нивата на подземни води,
близо до повърхността?

Бури и пориви на вятъра

Подобрете отводняването на проекта.

Ще бъде ли предложеният проектът изложен Осигурете проект, който може да издържа на
увеличени силни ветрове и бури
на риск поради бури и силни ветрове?
Може ли проектът и неговата работа да бъдат повлияни от падащи обекти (например
дървета) в близост до местоположението
му?
Осигурена ли е свързаността на проекта
с енергийни, водни, транспортни и ИКТ
мрежи по време на силни бури?

Свлачища

Проектът намира ли се в район, който може Защита на повърхностите и контрол на повърхда бъде засегнат от екстремни валежи и
ностната ерозия (напр. чрез бързо създаване на
свлачища?
растителност - хидропосев, затревяване, дървета);
Изградете съоръжения, които контролират ерозията
(напр. подходящи дренажни канали и водостоци).
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Основни опасения, свързани
с:
Повишаване на морското равнище,
бури, големи вълни, крайбрежна
ерозия, хидрологични режими и
нахлуване на солена вода

Някои ключови въпроси за идентифициране Примери за алтернативи и мерки, свързани с адапна проблемите, свързани с адаптацията към тацията към климата
климата
Помислете за промени в строителния проект,
Разположен ли е предложеният проект в
които позволяват повишаване на морското ниво,
райони, които могат да бъдат засегнати от
например изграждане върху стълбове.
повишаването на морското равнище?
Могат ли високите морски вълни, причинени от бури, да засегнат проекта?
Предлаганият проект намира ли се в зона с
риск от крайбрежна ерозия?Предлаганият
проект намира ли се в зона, уязвима на
пожари? Ще намали ли проектът или ще
увеличи риска от крайбрежна ерозия?
Намира ли се проектът в области, които
могат да бъдат засегнати от нахлуване на
солена вода?
Може ли нахлуването на морска вода да доведе до изтичане на замърсяващи вещества
(например отпадъци)?

Кратки периоди на застудяване

Може ли предложеният проект да бъде
засегнат от кратки периоди на необичайно
студено време, виелици или замръзване?

Уверете се, че проектът е защитен от периоди на
застудяване и сняг (например използвайте строителни материали, които могат да издържат на
ниски температури и се уверете, че конструкцията
Могат ли материалите, използвани по време
може да устои на натрупването на сняг)
на строителството, да издържат на по-ниски
температури?
Може ли ледът да повлияе на функционирането/работата на проекта?
Осигурена ли е свързаността на проекта
с енергийни, водни, транспортни и ИКТ мрежи по време на студени периоди?
Могат ли високите натоварвания от сняг да
повлияят на стабилността на конструкцията?

Повреди от замразяване и размразяване

Изложен ли е предложеният проект на риск Уверете се, че проектът (например ключова инот замръзване-размразяване (напр. ключови фраструктура) е в състояние да устои на ветровете
инфраструктурни проекти)?
и да предотврати навлизането на влага в конструкцията (например чрез използване на различни
Може ли проектът да бъде повлиян от разматериали или инженерни практики)
мразяването на вечната замръзналост?
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Приложение Д. Климатична устойчивост и стратегическа екологична оценка (СЕО)
Стратегическата екологична оценка (СЕО) обикновено поставя важни рамкови условия за
последващи инфраструктурни проекти, включително по отношение на изменението на климата.

Както е илюстрирано на Фигура 23, организаторът на проекта не е задължително да участва във фазата за СЕО и фазата за изготвяне „СТРАТЕГИЯ/ПЛАН“ в началото на цикъла на
проекта. Следователно това приложение е предназначено предимно за публичните органи,
политиците, планиращите, практикуващите специалисти и експерти по СЕО и други заинтересовани страни, участващи в процедурите по СЕО.
Целта е да се подпомогне интегрирането на съображенията за смекчаване и адаптиране към
изменението на климата в СЕО и рамковите условия, които могат да насочат климатичната
устойчивост на следващи инфраструктурни проекти.
Това от своя страна може да подпомогне постигането на целите на ЕС в областта на климата
и целите на Парижкото споразумение.

Д.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Стратегическата екологична оценка (СЕО) е дефинирана от Директива 2001/42/ЕО125(наричана по-нататък Директива за СЕО).
Директивата за СЕО се прилага за широк кръг обществени планове и програми. Тези планове и програми трябва да бъдат изготвени или приети от орган (на национално, регионално или местно ниво) и да се изискват от законодателни, нормативни или административни
разпоредби.
Изменението на климата може да бъде важен компонент на стратегическата екологична
оценка
(СЕО) на план или програма. Това се отнася и за двата стълба на климатична устойчивост,
т.е. смекчаване и адаптиране към изменението на климата.
Извлечените поуки от климатичната проверка на големи проекти през периода 2014-2020 г.
показват, че решенията, взети на етапа на СЕО и/или в началото на цикъла на развитие на
проекта, могат да окажат значително влияние върху климатичната устойчивост на инфраструктурните проекти.
СЕО е задължителна за обществени планове и програми които (1) са подготвени за селско
стопанство, горско стопанство, рибарство, енергетика, промишленост, транспорт, управление
на отпадъци / води, телекомуникации, туризъм, градско и селищно устройство или земеползване и които определят рамката за бъдещо съгласие за развитие на проекти, изброени
в Директивата за ОВОС; или (2) определени, че изискват оценка съгласно Директивата за
местообитанията126.
Правните изисквания за екологични оценки, произтичащи от Рамковите директиви за стратегическа екологична оценка (СЕО), местообитанията и водите, се прилагат изцяло при
изготвянето например на съфинансирани от ЕС програми, изготвени за периода 2021-2027 г.
съгласно Регламента за общите разпоредби (CPR).
Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относноe
оценка на въздействието на определени планове и програми върху околната среда, https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0042
126
Директива за местообитанията: https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/
index_en.htm
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Съфинансираните от ЕС програми, разработени в сектори, които не са обхванати от Директивата за
СЕО (например социални действия, миграция, сигурност или управление на границите), не е задължително да изискват такава оценка. Опитът показва, че интервенциите, подкрепяни от такива програми,
в много случаи не включват строителство или инфраструктура, посочени в приложенията към Директивата за ОВОС и следователно не определят рамката за проекти по смисъла на Директивата за СЕО.
Въпреки това, ако такива програми определят рамката за съгласие за разработване на проекти, изброени в приложенията към Директивата за ОВОС (като например строителството на училища, болници,
помещения за настаняване на мигранти, транснационална или трансгранична инфраструктура), е
необходимо да се определи дали е вероятно те да имат значителни екологични въздействия. Ако при
проверката се стигне до заключението, че не е необходима оценка, причините за това трябва да бъдат
публично оповестени.
За да бъдат ефективни, екологичните оценки трябва да се извършват възможно най-рано в подготвителната фаза на програмите. Това ще засили интеграцията на околната среда, ще допринесе за тяхното
социално приемане и ще гарантира, че всички вероятни значителни негативни въздействия върху околната среда са надлежно третирани.
Най-общо казано, за плановете/програмите, които не са включени по-горе, държавите-членки трябва
да проведат процедура за проверка, за да определят дали е възможно плановете/програмите да имат
значителни въздействия върху околната среда. Ако има значителни ефекти, е необходима СЕО. Процедурата за проверка се основава на критерии, посочени в приложение II към Директивата за СЕО.
Процедурата по СЕО може да бъде обобщена, както следва: изготвя се екологичен доклад, в който се
определят вероятните значителни въздействия върху околната среда и разумните алтернативи на предложения план или програма. Обществеността и органите по опазване на околната среда се информират
и консултират относно проекта на план или програма и изготвения доклад за околната среда. Що се
отнася до планове и програми, които е вероятно да окажат значително въздействие върху околната среда в друга държава членка, държавата-членка, на чиято територия се подготвя планът или програмата,
трябва да се консултира с другата държава-членка (и).
Екологичният доклад и резултатите от консултациите се вземат предвид преди приемането. След като
планът или програмата бъдат приети, органите по околна среда и обществеността се информират и им
се предоставя съответната информация. За да се идентифицират непредвидени неблагоприятни въздействия на ранен етап, трябва да се наблюдават значителни екологични ефекти от плана или програмата.
Както бе споменато Насоките за интегриране на изменението на климата и биологичното разнообразие в СЕО127, на Европейската комисия, стратегическите екологични оценки предоставят възможност за системно интегриране на изменението на климата чрез стандартизиран подход в планове и
програми в целия ЕС.
Съществуват значителни ползи, да не говорим за рентабилност, от разглеждането на смекчаването и
адаптирането към изменението на климата, биологичното разнообразие и други екологични въпроси
заедно.
Директивата за СЕО, Приложение I, буква е) изисква докладът за околната среда да отчита въздействието върху „климатичните фактори“, както и „взаимовръзката“ между всички изброени фактори.
Разглеждането на изменението на климата трябва да бъде включено в етапа на планиране, който е
най-подходящ, особено за сектори като транспорта, където на този етап се вземат основните решения,
особено за смекчаване на изменението на климата (напр. предпочитание към някои видове транспорт,
политики, модели/навици на мобилност с по-ниско въздействие). Това важи и за всички проекти,
които са резултат от изпълнението на конкретен обществен план/програма, както и за всички свързани
ОВОС или съответните оценки по член 6, параграф 3 съгласно Директивата за местообитанията.
Що се отнася до дългосрочните рискове, потенциалното въздействие на изменението на климата върху
инфраструктурата налага промяна в мисленето от традиционната оценка на въздействието на един
публичен план/програма
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само върху околната среда, до такава, при която се вземат предвид и вероятните дългосрочни рискове, свързани с изменението на климата.
Изграждането на устойчивост към климата в публичните планове/програми често може да се разглежда като
инструмент за създаване на адаптивен отговор на управлението към изменението на климата.
Комисията е предоставила насоки127относно интегрирането на изменението на климата в СЕО.
Основните проблеми включват:
• Как общественият план/програма ще повлияе на изменението на климата (напр. намаляване или увеличаване на атмосферната концентрация на парникови газове) или ще бъде повлияно от изменението на
климата (напр. увеличаване на риска от метеорологични и климатични крайности)?
• Какво в изменението на климата представлява предизвикателство за процеса на оценка?
• Как изменението на климата ще повлияе на информационните нужди - какъв тип информация, какви
източници и какви заинтересовани страни ще притежават информация и специфични знания в тези
области?
• Кои са основните аспекти на изменението на климата, които трябва да бъдат обхванати в подробната оценка и колко важни ще бъдат тези въпроси при вземането на решения?
Таблица 15: Примери за въпроси, свързани с изменението на климата, които да се разглеждат като
част от СЕО.
Смекчаване на изменението на климата

Адаптация към изменението на климата

• Потребление на енергия в промишлеността и свързаните с нея емисии на парникови газове
• Потребление на енергия в жилища и строителство и
свързаните с това емисии на парникови газове
• Емисии на ПГ в селското стопанство

• Горещи вълни (включително въздействие върху хора, животни,
и здравето на растенията, увреждане на културите и горски
пожари)

• Емисии на ПГ при управление на отпадъци
• Модели на пътуване и емисии на парникови газове
от транспорт
• Емисии на ПГ от производството на енергия
• Земеползване, промяна в земеползването, горско
стопанство и биоразнообразие

• Суши (включително намалена наличност и качество на водата)
и повишено търсене на вода)
• Управление на наводнения и екстремни валежи
• Бури и силен вятър (включително увреждане на инфраструктура, сгради, култури и гори), свлачища
• Повишаване на морското равнище, екстремни бури, крайбрежна
ерозия и Нахлуване на солена вода
• Кратки периоди на застудяване, щети от замръзване и размразяване

Как да се справим ефективно с изменението на климата в СЕО:
• Включете изменението на климата в процеса на СЕО и публичните планове и програми в най-ранните етапи и ги следвайте през цялото време - започнете от етапите на
проверка и определяне на обхвата, за да включите тези въпроси в мисленето на всички ключови страни, т.е. компетентни органи и политици, планиращи, практикуващи
специалисти по СЕО и други заинтересовани страни. Като процес нагоре по веригата,
СЕО може да се използва като творчески процес за подпомагане на обучението сред
всички тези страни;
• Разглеждането на въпросите, свързани с изменението на климата, трябва да бъде съобразено с конкретния контекст на публичния план/програма. Това не е просто списък с
въпроси, които трябва да се отметнат. Всяка СЕО може да бъде различна;
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Насоки за интегриране на изменението на климата и биоразнообразието в стратегическата екологична оценка (СЕО), ISBN 978-92-79-29016-9, https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/SEA%20
Guidance.pdf
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• Бъдете практични и използвайте здравия разум! Когато се консултирате със заинтересованите
страни, избягвайте изготвянето на процедурата по СЕО и оставете достатъчно време за правилна оценка на информацията (т.е. съответния план/програма и екологичния доклад);
• Използвайте СЕО като възможност за решаване на ключови въпроси, свързани с различни или специфични видове проекти. Понастоящем все още има много възможности (например разглеждане
на алтернативи), които могат да се използват за избягване на потенциално проблемни ситуации
на ниво ОВОС/проект.
Сред критичните предизвикателства за справяне с изменението на климата в СЕО са (примери):
• Направете оценка на обществения план/програма и как той/тя е:
• в съответствие с целите на Парижкото споразумение и целите на ЕС в областта на климата,
• отговаря на това да имат място в прехода към нулеви емисии на парникови газове и климатична неутралност до 2050 г., включително целите за намаляване на парниковите газове за
2030 г.,
• осигурява/улеснява инвестиции, които „не нанасят значителни вреди“ на съответните екологични цели, и
• осигурява адекватно ниво на устойчивост на остри и хронични въздействия на изменението
на климата;
• Обмислете дългосрочни тенденции както със, така и без предложения публичен план/програма и
избягвайте „моментни“ анализи;
• Оценете публичния план/програма спрямо бъдещите базови и ключови тенденции и техните движещи фактори, като вземете предвид други публични планове/програми.
• Помислете за въздействието, което прогнозираните промени в климата ще окажат върху предложената общественост
план/програма, евентуално за дълъг период от време, и нейната устойчивост и способност да се
справя;
• Управлявайте сложността, обмислете дали изпълнението на част от публичен план/програма,
например смекчаване на изменението на климата, което иначе би могло да има положително
въздействие, би могло да има отрицателно въздействие върху адаптацията към изменението на
климата и/или биоразнообразието;
• Помислете какви съществуващи цели и цели за изменението на климата трябва да бъдат интегрирани в публичния план/програма;
• Помислете за дългосрочните и кумулативни ефекти върху изменението на климата и други екологични и социални въпроси като биоразнообразието на публичния план/програма или достъпността за хора с увреждания, тъй като те ще бъдат потенциално значими предвид сложния характер
на тези теми;
• Приемете несигурността. Използвайте инструменти като сценарии, за да се справите с несигурността, присъща на сложните системи и несъвършените данни. Помислете за рисковете, когато
въздействията са твърде несигурни, и включете това в мониторинга, за да управлявате неблагоприятните ефекти;
• Разработване на по-устойчиви алтернативи и решения, основаващи се на подходи „печеливша
печалба“ или „без съжаление“/„ниско съжаление“ при разработването на публични планове/
програми, предвид несигурността, присъща на изменението на климата, и прогнозиране на въздействието върху биологичното разнообразие, както и върху обществото в частност за мъжете и
жените, които зависят от природните ресурси за своите доходи/поминък или поради определени
социално-икономически характеристики, имат по-нисък адаптационен капацитет към изменението на климата;
• Разработване на по-устойчиви алтернативи и решения за опазване както на материалното, така и
на нематериалното културно наследство;
• Подгответе се за адаптивно управление и наблюдение за подобряване на адаптивния капацитет;
• Базирайте своите препоръки си на принципа на предпазливостта и приемете предположенията и
ограниченията на текущите знания.
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Как да идентифицираме проблемите с климата в СЕО (примери):
• Идентифицирайте ключови проблеми в областта на изменението на климата в началото на процеса,
но бъдете гъвкави и ги преразглеждайте при появата на нови проблеми по време на подготовката на
плана/програмата;
• Идентифицирайте и обединете всички заинтересовани страни и органите по опазване на околната среда, за да помогнат за идентифициране на ключовите проблеми;
• Проучете взаимодействието на изменението на климата с други екологични проблеми, като биоразнообразието;
• Използвайте екосистемни услуги, за да осигурите рамка за оценка на взаимодействието между биологичното разнообразие и изменението на климата.
• Не забравяйте да вземете предвид както въздействието на публичния план/програма върху климата и
изменението на климата, така и въздействието на променящия се климат и естествената среда върху
публичния план/програма;
• Проучете как смекчаването и адаптирането на изменението на климата взаимодействат помежду си
(напр. не забравяйте, че положителният ефект на смекчаването на изменението на климата може да
доведе до отрицателни ефекти върху устойчивостта и адаптацията към климата и обратно);
• Разгледайте националните, регионалните и местните условия според случая, в зависимост от мащаба
на публичния план/програма. Може също да се наложи да вземете предвид европейския и глобалния контекст;
• Обмислете целите, ангажиментите и задачите, поставени в политиката, и как да ги интегрирате в публичния план/програма. Помислете за климатичните ефекти от алтернативния подбор. Например до
каква степен е възможно да се предпочете изпълнението на планове/програми, свързани със стари
промишлени терени, вместо на по-увреждащи климата програми, свързани с неразработени терени
(на зелено). Помислете за повторно използване на съществуващите ресурси. Помислете за мрежови
структури, които осигуряват най-висока устойчивост и генерират най-малко емисии на парникови
газове. Подобен подход може да се използва за градско планиране/устройство.
Как да се оценят ефектите, свързани с изменението на климата в СЕО (примери);
• Разгледайте сценариите за изменението на климата в началото. Включете екстремни метеорологични и климатични ситуации и „големи изненади“, които могат или да повлияят неблагоприятно на
изпълнението на обществения план/програма, или да влошат неговото въздействие върху например
биоразнообразието и други фактори на околната среда и социални фактори, по-специално върху
мъжете и жените, които зависят от природните ресурси за техните доходи/поминък и опазването
на културното наследство, или поради определени социално-икономически характеристики имат
по-нисък адаптационен капацитет към изменението на климата;
• Анализирайте развиващите се екологични тенденции. Включете тенденциите по ключови въпроси
във времето, движещите фактори за промяна, праговете и ограниченията, областите, които могат
да бъдат засегнати особено неблагоприятно, и ключовите ефекти на разпределението. Използвайте
оценки на уязвимостта, за да подпомогнете оценката на промените в изходната среда и да идентифицирате най-устойчивите алтернативи (и);
• Когато е уместно, приемете интегриран „екосистемен“ подход към планирането и проучете праговете
и границите;
• Потърсете възможности за подобрение. Уверете се, че публичните планове/програми са в съответствие с други съответни цели на политиката, включително целите на политиката в областта на климата, и приоритетните действия за изменението на климата и например биоразнообразието;
• Направете оценка на алтернативи, които имат значение по отношение на последиците от изменението
на климата - разгледайте необходимостта, процеса на нейното изпълнение, местоположения, срокове, процедури и алтернативи, които подобряват екосистемните услуги, включително за поглъщане
на въглерод и устойчивост на климата;
• Първо, стремете се да избегнете последиците от изменението на климата, а след това да ги смекчавате;
• Направете оценка на синергичните/кумулативните ефекти на изменението на климата и биоразнообразието. Причинно-следствените вериги/мрежовият анализ могат да бъдат полезни за разбиране на
взаимодействията;
• Следете дали адаптивното управление е включено ефективно в обществения план/програма и дали се
предоставя.
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В светлината на гореизложеното, организаторът на проекта трябва да провери - възможно
най-рано в цикъла на проекта - дали проектът попада в един или повече планове и/или програми, които са били предмет на СЕО, и как проектът допринася за целите на тези планове и
програми. Съответните референции трябва да бъдат включени в наличната проектна документация, която наред с другото, представлява добавена стойност на проекта към целите на
климата в плановете и програмите.
Когато даден проект попада в един или повече планове и/или програми, които не са били
предмет на СИО, но включват климатични цели, се препоръчва да се включат съответните
референции в документацията по проекта.

Д.2. СЕО И СМЕКЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА
Таблица 16 предоставя индикативни примери за ключови въпроси за СЕО на публичен
план/програма във връзка с смекчаването на изменението на климата. Оптималният момент за тези въпроси (и тези в Таблица 17 относно адаптацията) трябва да се определят по
отношение на СЕО и други свързани процеси.
Таблица 16. Ключови въпроси за СЕО, свързани със смекчаването на последиците от
изменението на климата.
Основните опа- Някои ключови въпроси за идентифицира- Примери за алтернативи и мерки, свърсения, свързани не на проблемите за смекчаване на измене- зани със смекчаването на изменението
нието на климата
с:
на климата
Преход към
нисковъглеродна икономика и
общество

Съгласуваност с целта за температурата
на Парижкото споразумение (член 2) и
преминаването към нулеви емисии на парникови газове и климатична неутралност
до 2050 г.
Съответствие с дългосрочната стратегия
на ЕС и емисионните цели за 2030 г.
Съгласуваност с Национален план в областта
на енергетиката и климата (НПЕК) (когато
е изменен през
2023 г. по отношение на новите цели на
ЕС за
2030 г. и климатична неутралност до
2050 г.).
Съгласуваност с принципа „енергийната
ефективност на първо място“.
Съгласуваност с принципа „да не нанася
значителни вреди“ на съответните екологични цели.
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Нисковъглероден преход на промишлеността, жилищното строителство, строителството, селското стопанство, управлението на отпадъците, пътуванията и
транспорта, производството на енергия,
горското стопанство и биоразнообразието към неутралност на климата до
2050 г.

Основните опа- Някои ключови въпроси за идентифицира- Примери за алтернативи и мерки, свърсения, свързани не на проблемите за смекчаване на измене- зани със смекчаването на изменението
нието на климата
с:
на климата
Потреблението Предложеният обществен план/програма
на енергия в
ще увеличи или намали потреблението на
промишленос- енергия в промишлеността?
тта
Общественият план/програма насърчава ли или ограничава възможностите за
нисковъглеродни предприятия и технологии?

Намаляване на потреблението на конвенционална енергия
(електричество или гориво) в промишлеността
Алтернативни нисковъглеродни източници (на място или чрез специфичен
доставчик на нисковъглеродна енергия)
Целева подкрепа за фирми, ангажирани
с екоиновации, нисковъглероден бизнес
и нисковъглеродни технологии
Потенциални взаимодействия между
адаптация и
намаляване на емисиите на парникови
газове

Потребление
на енергия в
жилища и строителство

Ще увеличи ли или ще намали общественият план/програма нуждата от жилищно
строителство и използване на енергия в
жилища?

Подобрете енергийните характеристики
на сградите, например Вълна за реновиране128
Алтернативни нисковъглеродни източници (на място или чрез специфични
доставчици на нисковъглеродна енергия)
Потенциални взаимодействия между
адаптация и
намаляване на емисиите на парникови
газове

Емисии на ПГ Ще увеличи ли или ще намали обществе- Намаляване на излишъка от азот при
в селското сто- ният план/програма производството на ме- наторяване
панство
тан и азотен оксид в селското стопанство? Управление на метан (ентеричен и оборски тор)
Ще увеличи ли или ще намали общественият план/програма ефективността от
Защита на eстествените поглътители на
използването на азот при наторяване?
въглерод, като торфени почви
Ще повлияе ли общественият план/програма неблагоприятно на или ще защити
богатите на въглерод почви?

Потенциални взаимодействия между
адаптация и
намаляване на емисиите на парникови
газове
Използване на емисии на метан за производство на биогаз

Емисии на ПГ Ще увеличи ли общественият план/пропри управление грама генерирането на отпадъци?
на отпадъци
Ще повлияе ли предложеният обществен
план/програма на системата за управление
на отпадъците?
Как тези промени ще повлияят на емисиите на въглероден двуокис и метан от
управление на отпадъците?

Помислете за начините, по които публичният план/програма може да увеличи
предотвратяването, повторната употреба
и рециклирането на отпадъци, особено
за отклоняване на отпадъците от депата
Помислете за начини за производство на
енергия чрез изгаряне на отпадъци или
производство на биогаз от отпадъчни
води и утайки
Алтернативни нисковъглеродни източници (на място или чрез специфичен
доставчик на нисковъглеродна енергия)
Потенциални взаимодействия между
адаптация и
намаляване на емисиите на парникови
газове

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
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Основните опа- Някои ключови въпроси за идентифицира- Примери за алтернативи и мерки, свърсения, свързани не на проблемите за смекчаване на измене- зани със смекчаването на изменението
нието на климата
с:
на климата
Модели на
пътуване
и емисиите на
ПГ от транспорта

Ще увеличи ли общественият план/програма частните пътувания - броя и продължителността на пътуванията и начина на
пътуване? Ще доведе ли до преминаване
от начини на пътуване с повече емисии
към такива с по-малко емисии (напр. от
лични автомобили към обществен транспорт или от автобуси към електрически
влакове)?

Насърчаване на моделите на обществения план/програма, които намаляват
нуждата от пътуване, като например
електронни услуги и дистанционна
работа
Подкрепете публични планове/програми
без автомобили
Насърчавайте ходенето и колоезденето

Насърчавайте обществения транспорт
Може ли публичният план/програма значително да увеличи или намали емисиите Осигурете избор на транспорт, за да
насърчите модалното преминаване към
на парникови газове в товарния транспо-чисти начини (например от автопорт?
мобили към влакове), като ефективна
Как публичният план/програма може да
и интегрирана система за обществен
подобри или стимулира осигуряването на транспорт
устойчива транспортна инфраструктура
Схеми за управление на транспортното
или технологии - например пунктове за
търсене
зареждане на електрически превозни средНасърчавайте споделянето на автомоства и водородни горивни клетки?
били
Дайте приоритет на градските обществени планове/програми за градско
планиране с висока плътност (по-малки
жилища с по-голяма плътност) и повторно използване на стари промишлени
терени
Емисии на
ПГ от производството на
енергия

Ще увеличи ли или ще намали общественият план/програма консумацията на
енергия?

Общи препоръки не се предоставят
умишлено, тъй като те са специфични за
контекста, в зависимост от капацитета за
Как тези промени в търсенето на енергия производство на енергия и източниците
ще повлияят на комбинацията от енергий- на снабдяване с енергия на въпросната
зона
ни доставки?
Какви последици ще има тази промяна в
енергийните доставки върху емисиите на
парникови газове от производството на
енергия?

Горско стопан- Какви възможности би могъл да даде
ство и биораз- публичният план/програма за поглъщане
нообразие
на въглерод чрез инвестиции в горското
стопанство и биоразнообразието?

Потенциални взаимодействия между
адаптация и
намаляване на емисиите на парникови
газове

Инвестиции в мочурища в подкрепа на
защитата на въглерода, за да се избегнат
емисии, и да се компенсират емисиите
на парникови газове в обществения
план/програма

Д.3. СЕО И АДАПТАЦИЯТА ЗА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
Следващата таблица предоставя индикативни примери за ключови въпроси за СЕО на публичен план/програма във връзка с адаптацията към изменението на климата.
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Таблица 17: Ключови въпроси за СЕО, свързани с адаптацията към изменението на климата.
Основните опа- Някои ключови въпроси за идентифицисения, свързани ране на проблемите с адаптацията към
изменението на климата
с:
Преход към
устойчива на
климата икономика и общество

Примери за алтернативи и мерки, свързани с адаптирането към изменението на
климата

Съгласуваност с глобалната цел за адапти- Вижте Приложение Д Препоръки в подране на Парижкото споразумение
крепа на климатична устойчивост
Съгласуваност с прехода към устойчивост
на климата (с адекватно ниво на устойчивост на остри и хронични въздействия на
изменението на климата)
Съответствие със съответните
Национална/регионална/местна/градска
стратегия и/или планове за адаптация към
изменението на климата
(където са налични)
Съгласуваност с отчитането на държавите-членки относно адаптацията съгласно
Регламента за управление на Енергийния
съюз и
действия по климата
Съответствие със стратегията на ЕС за
адаптиране към изменението на климата

Горещи вълни

Кои са основните сухоземни местообитания и миграционни коридори, които могат
да бъдат значително засегнати от топлинните вълни? Как ще се отрази предложеният обществен план/програма на
тях?

Избягвайте моделите на развитие, които
фрагментират коридорите на местообитанията, или, за линейни инфраструктури, се уверете, че приемствеността на
местообитанията се възстановява в най
чувствителните
области

Кои градски райони, групи от населението
или икономически дейности са най-уязви- Подобрения в градската структура, нами на топлинните вълни? Как обществени- пример разширяване на зелени площи,
открити водни повърхности и вятърни
ят план/програма ще им повлияе?
пътеки (по реки и крайбрежни зони) в
Общественият план/програма намалява
или подобрява ефекта на „градския топли- градските райони, за да се намали възможният ефект на топлинния остров
нен остров“?
Ще увеличи ли общественият план/програма или ще намали устойчивостта на
ландшафта/горите към горски пожари?

Насърчавайте по-широкото използване
на зелени покриви, изолация, пасивни
вентилационни методи и разширяване
на растителни площи.
Намалете изкуствените отработени газове по време на горещи вълни (промишленост и автомобилен трафик)
Повишаване на осведомеността относно
рисковете, свързани с топлинните вълни,
и действия за тяхното намаляване
Системи за ранно предупреждение за
топлинна вълна и планове за реакция
Потенциални взаимодействия между
адаптация и намаляване на емисиите на
парникови газове

89

Основните опасения, свързани с:

Някои ключови въпроси за идентифициране на проблемите с адаптацията към изменението на климата

Суша

Насърчавайте мерките за ефективност на използКои са основните сухоземни местообитания и
миграционни коридори и културно наследство, които ване на водата
могат да бъдат значително засегнати от сушите?
Проучете ефективното използване/повторно
Как общественият план/програма ще им повлияе?
използване на дъждовна вода и сива вода
Ще увеличи ли общественият план/програма търсенето на вода и до каква степен?

Примери за алтернативи и мерки, свързани с адаптирането към изменението на климата

Ограничения за прекомерна/не неотложна употреба на вода по време на суша (в зависимост от
нейната сериозност)

Има ли потенциални значителни рискове, свързани
Минимизирайте изтеглянията с нисък поток
с влошаване на качеството на водата по време на
суши (напр. повишени концентрации на замърсяване
Ограничения за отвеждане на отпадъчни води във
поради ограничено разреждане, нахлуване на солена водни обекти по време на суши
вода)?
Поддържане и подобряване на устойчивостта
Кои сладководни обекти ще бъдат изложени на пре- на водосборните басейни и водните екосистеми
комерно замърсяване на водата - особено по време
чрез прилагане на практики, които защитават,
на суша, когато замърсяването ще стане по-малко
поддържат и възстановяват процесите и услугите
разредено при намалени обеми на реките?
на водосборните басейни
Режими на високи
води и екстремни
валежи

Каква инфраструктура (например съществуващи или Уверете се, че всяка съществуваща или планирана
планирани пътни сегменти, водоснабдяване, енергия) важна инфраструктура е защитена от бъдещ риск
е изложена на риск поради своето местоположение в от наводнения
зони на високи води?
В зони с висок риск помислете за организиране
Достатъчен ли е капацитетът на отводнителните мре- на доставка на стоки/услуги, които могат да бъдат
жи за справяне с потенциални екстремни валежи?
нарушени от наводнения
Проектираните дренажни системи предотвратяват
ли отвеждане на дренажната вода към по-ниско
разположените
зони?
Ще намали ли предложеният обществен план/програма или ще повиши капацитета на екосистемите
и заливните равнини за управление на риска от
естествени наводнения?

Увеличете устойчивостта на наводнения чрез
използване на устойчиви дренажни системи
Подобрете промокаемите повърхности и зелените
площи в нови обществени планове/програми
Избягвайте намаляване на обема на водохранилищата в заливните равнини

Ще увеличи ли предложеният публичен план/програма експозицията на уязвимите (напр. възрастни хора,
болни или млади хора, както и хора, които зависят от
природните ресурси за своите доходи/поминък и културно наследство + хора с определени социално-икономически характеристики, които имат по-нисък
адаптивен капацитет) или чувствителни приемници
(напр. критична инфраструктура) на наводнения или
въздействие върху културното наследство?
Бури и пориви на
вятъра

Кои области и инфраструктура и например културното наследство ще бъдат изложени на риск поради
бури и силни ветрове?

Уверете се, че новата инфраструктура отчита въздействието на увеличените силни ветрове и
бури
В зони с висок риск помислете за организация на
доставка на стоки/услуги, които могат да бъдат
нарушени от силни бури

Свлачища

Какви имоти, хора или екологични активи и напри- Избягвайте ново застрояване в райони, изложени
мер културно наследство са изложени на риск поради на риск от ерозия
свлачища и тяхната уязвимост?
Защитете и разширете местната горска покривка
В зони с висок риск помислете за организация на
доставка на стоки/услуги, които могат да бъдат
нарушени от свлачища
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Основните опа- Някои ключови въпроси за идентифицисения, свързани ране на проблемите с адаптацията към
с:
изменението на климата

Примери за алтернативи и мерки, свързани с адаптирането към изменението на
климата

Кратки периоди Кои области и критична инфраструктура
на застудяване и например културното наследство ще
бъдат изложени на риск поради кратки
периоди на необичайно студено време,
виелици или замръзване?

Уверете се, че всяка съществуваща или
планирана основна инфраструктура е
защитена от периоди на застудяване

Повреди от
замразяване и
размразяване

Коя ключова инфраструктура (напр. пътища, водопроводи, културно наследство) е
изложена на риск от замръзване и размразяване?

Уверете се, че ключовата инфраструктура (напр. пътища, водопроводи) е в състояние да устои на действието на вятъра
и да предотврати навлизането на влага
в конструкцията (напр. чрез различни
чрез формулировки на материали)

Повишаване
на морското
равнище, бури,
големи вълни,
крайбрежна
ерозия, хидроложки режими
и нахлуване на
солена вода

Кои са основните водни, речни и крайбрежни местообитания и миграционни
коридори и елементи от културното наследство, които могат да бъдат значително
неблагоприятно повлияни от повишаването на морското равнище, крайбрежната ерозия, промените в хидроложките
режими и нивата на соленост? Как ще се
отрази предложеният обществен план/
програма на
тях?

Избягвайте публични планове/програми, които насърчават развитието в
крайбрежни райони, изложени на риск
от повишаване на морското равнище,
крайбрежна ерозия и наводнения, с изключение на проекти, за които този риск
е взет предвид, като например развитие
на пристаница.

Преместете водовземанията и всякакви
икономически дейности, които зависят
от снабдяването с чиста или подземна
Кои са основните инфраструктурни активи вода, далеч от области, които ще бъдат
(напр. пътни участъци и кръстовища,
засегнати от нахлуване на солена вода
водоснабдителна инфраструктура; енерПотенциални взаимодействия между
гийна инфраструктура; индустриални зони
адаптация и намаляване на емисиите на
и големи депа за отпадъци) в риск поради парникови газове
местоположението им в райони, които
могат да бъдат наводнени от повишаване
на морското равнище или подложени на
брегова ерозия? Ще намали ли или ще
увеличи предложеният обществен план/
програма тези
рискове?
Какви области могат да бъдат засегнати от
нахлуване на солена вода? Ще намали ли
или ще увеличи предложеният обществен
план/програма тези
рискове?
Въздействие върху крайбрежните популации и мъжете/жените, които зависят
от крайбрежните екосистеми за своите
доходи
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Приложение Е. Препоръки в подкрепа на климата
проверка
Е.1. БЛОГОПРИЯТНИ РАМКИ НА НАЦИОНАЛНО, РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО
НИВО

Инфраструктурните проекти се разработват в широка рамка, включително например законодателство, пространствени стратегии, секторни стратегии, планове, данни, насоки, методологии,
инструменти и стандарти за проектиране.
Държавите-членки изпълняват важна роля при определянето на благоприятна рамка, подпомагаща развитието и устойчивостта на климата на инфраструктурни проекти.
Блогаприятната рамка трябва да има ясен фокус върху политиката в областта на климата, като
разчита на регионални стратегии и местни планове за реализиране на намаляването на емисиите на парникови газове и адаптирането към изменението на климата.
Благоприятната рамка може да включва например следните и други съответни компоненти:
• Ясна рамка на националната политика за планиране със силно внимание към политиката по
изменението на климата, адекватно подкрепена от секторни стратегии, планове или програми и законодателство, когато е приложимо.
• Адекватно внимание към адаптацията и смекчаването на изменението на климата.
• Интегриране на изменението на климата в съответните национални/регионални/местни строителни норми, стандарти, практики и други изисквания и политики.
• Разработване на насоки за климатична устойчивост, подходящи за местните условия и на
местния език.
• Интегриране на съображенията и оценката на изменението на климата на ниво планиране/
стратегия. Процеси на планиране, отчитайки надлежно изменението на климата и въпросите, свързани със смекчаването и адаптирането на изменението на климата, например
зелената инфраструктура, биологичното разнообразие, сигурността на храните и оценката
на риска от наводнения.
• Намаляването на емисиите на парникови газове в транспортния сектор често се постига чрез
стратегически планове, включително например планове за устойчива градска мобилност,
където се прави избор в полза на модалните варианти, които са по-малко въглеродни, но
без да се компрометират други екологични критерии. Тези избори на ниво план трябва да
бъдат подкрепени например от специфични модели на трафика и числен анализ на емисиите на парникови газове.
• Градското планиране би могло например да отчете въздействието на селищните модели и
градската форма върху емисиите на парникови газове и устойчивостта на климата. Той
може да насочи развитието към „декарбонизиран“ начин на живот, както и да намали нуждата от строителни материали и свързаните с тях емисии, например като благоприятства
развитието в стари промишлени зони и застрояване в установени градски зони и използва
съществуващите системи за водоснабдяване, отпадъци, енергетика и транспорт, вместо да
изгражда в зелени зони с по-големи инфраструктурни изисквания
• Мерките за адаптация, например устойчиви отводнителни системи и мерки за защита от наводнения, трябва да бъдат разгледани на ниво план, тъй като това ще разкрие възможности
за урбанизиране на терени, например при по-висока плътност и ще подобри устойчивостта на съществуващата инфраструктура. Що се отнася до смекчаването, съображенията
могат например да включват компромиси между емисиите от строителството (напр. високо
спрямо средно строителство), енергийните характеристики на сградите и проекти, които
продължават да излъчват спрямо целта за намаляване на емисиите на общо ниво (план) (по
реалистичен път, съвместим с целта за емисии на ПГ)
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за 2030 г. и климатична неутралност до 2050 г.), но без да се компрометират други екологични критерии.
• Интегриране на изменението на климата (климатична неутралност и устойчивост на климата) в национални/регионални
насоки за стратегическа екологична оценка (ОВОС) и оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС). По-добро използване на СЕО като стратегически и проактивен
инструмент, действащ на ниво планове и програми в съответствие с определението на
Директивата за СЕО.
• Интегриране на изменението на климата (смекчаване, адаптиране) и Националния план
за енергетика и климат (НПЕК) в процесите на вземане на решения, като национални,
регионални и местни/общински планове за адаптация към изменението на климата и
национални дългосрочни стратегии за обновяване.
• Планове за управление на речните басейни (съгласно Рамковата директива на ЕС за
водите); планове за управление на риска от наводнения (съгласно Директивата на ЕС
за наводненията); Зони НАТУРА 2000, определени съгласно Директивите за птиците и
местообитанията; и планове за управление на риска (местни, национални, регионални);
• Предоставяне на национални свободно достъпни данни, необходими за климатична устойчивост, модели за смекчаване и адаптиране, и общи данни за инфраструктурно планиране и проекти, например:
Данни за времето и климата (наблюдения, повторни анализи и прогнози);
Топография, местни планове, консервационни цели;
Данни за терена, например наземни данни и модели на височина/надморска височина;
Почвени карти (видове и класификация на почвата, хидравлична проводимост);
Транспортна и друга инфраструктура;
Данни за подземните води, например за моделиране на нивата на подземните води,
притока към водотоци и езера, близо до теренни подземни води и свързани с тях
наводнения;
• Канализационни и отводнителни системи, например за моделиране на градски зони,
замърсяване от преливане и изключване на дъждовна вода от канализационната
система;
• Местни планове, например големи проекти и строителни работи, включително разрушаване на сгради;
• Зони с особена стойност или значение, ниско разположени зони, които могат да станат мочурища, природозащитни зони, планове за водоснабдяване, отпадни води,
замърсяване на почвата, карти за защита на езера и потоци, зони за питейни води;
• Общинско картографиране на наводнения;
• Данни за морето и крайбрежието, напр. видове крайбрежия, щормови вълни, покачване на морското равнище, скъсване на диги, статистически данни за високи приливи
и екстремни събития, пристанища и друга инфраструктура, зони на сушата, които
могат да бъдат
наводнени, карти на ерозията, височина, посока и енергия на вълните, пренос на
седименти, морски карти;
• Данни за валежите и климата, например внезапни проливни дъждове, събития от
дъжд, картографиране на сини петна;
• Данни за потоци и езера, например за хидравлично моделиране на водния дебит, водохранилища, качеството и високи води;
• Строителен и жилищен регистър, например площ, местоположение, употреба, инсталации, условия за водоснабдяване и отводняване, стойност на имота и земята;
• Регистри и бази данни за сертификати за енергийна ефективност
• Застрахователни данни за щети от бури, проливни дъждове и наводнения на сгради.
•
•
•
•
•
•

• Що се отнася до транспортните проекти, национален модел на трафика, който да улесни
анализа на емисиите на парникови газове, тъй като един транспортен проект обикновено би моделирал използването на трафика за изчисляване на въглеродния отпечатък.
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Докладът на ЕАОС № 06/2020129обяснява подробно мониторинга и оценката на националните политики за адаптация през целия цикъл на политиката за адаптация в страните-членки на
ЕС и ЕАОС.
През 2018 г. Комисията проведе проучване130„Адаптиране на основните инфраструктурни
проекти към изменението на климата“ – законодателство за картографиране , инструменти,
методологии и набори от данни, подкрепящи климатичната защита на инфраструктурата в
държавите-членки. Докладът от проучването е достъпен като референтна информация за
подпомагане на подобряването на благоприятната рамка.

129
Доклад на ЕАОС № 06/2020, Мониторинг и оценка на националните политики за адаптация
през целия политически цикъл, Европейска агенция по околна среда, https://www.eea.europa.eu/
publications/national-политики за адаптация
130
Проучване от 2018 г. на тема „Адаптиране към изменението на климата на големи инфраструктурни проекти“, предприето за ГД „Регионално развитие“: https://ec.europa.eu/regional_policy/
en/information/publications/studies/2018/climate-change-adaptation-of-major-infrastructure-projects
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Приложение Ж. Терминологичен речник
По-голямата част от следните определения са взети от речника на МПКП131или по друг начин:
Адаптация: Адаптация: в човешките системи това е процесът на приспособяване към действителния или очаквания климат и неговите въздействия с цел да се смекчат вредите или да
се използват полезните възможности. В природните системи това е процесът на приспособяване към действителния климат и неговите въздействия; човешката намеса може да улесни
приспособяването към очаквания климат и неговите въздействия
Възможности за адаптация: наборът от стратегии и мерки, които са на разположение и са
подходящи за целите на адаптацията. Те включват широк кръг от действия, които могат да
бъдат категоризирани като структурни, институционални, екологични или поведенчески.
Капацитет за адаптация: Способността на системите, институциите, хората и други организми да се приспособяват към потенциална вреда, да се възползват от възможностите или
да реагират на последиците.
Въглероден двуокис (CO2): Естествен газ, CO2 също е страничен продукт от изгарянето
на изкопаеми горива (като нефт, газ и въглища), от изгарянето на биомаса, от промените в
земеползването (LUC) и от промишлени процеси (например производство на цимент). Това е
основният антропогенен парников газ (ПГ), който влияе върху радиационния баланс на Земята. Това е еталонният газ, спрямо който се измерват други парникови газове и следователно
има потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) 1.
Климат: Климатът в тесен смисъл се определя като "средно време", или по-строго, като
статистическо описание по отношение на средната стойност и променливостта на съответни количествени показатели за период, вариращ от месеци до хиляди или милиони години.
Класическият период за осредняване на тези променливи е 30 години, както е определено от
Световната метеорологична организация. Съответните величини са най-често повърхностни
променливи като температура, валежи и вятър. Климатът в по-широк смисъл е състоянието,
включително статистическото описание, на климатичната система.
Изменение на климата: промяна в състоянието на климата, която може да бъде установена
(например чрез използването на статистически изпитвания) чрез промени в средната стойност и/или променливостта на нейните параметри и която продължава през дълъг период
от време, обикновено десетилетия или повече. Изменението на климата може да се дължи
на естествени вътрешни процеси или на външни принудителни процеси, като изменения на
слънчевите цикли, вулканични изригвания и непрекъснати антропогенни промени в състава на атмосферата или в земеползването. Обърнете внимание, че Рамковата конвенция за
изменението на климата (РКООНИК) в своя член 1 определя изменението на климата като:
„Изменение на климата, пряко или непряко свързано с човешка дейност, което променя състава на глобалната атмосфера и което се явява в допълнение към естественото вариране на
климата, наблюдавано за сравними периоди от време". По този начин РКООНИК прави разлика между изменението на климата, дължащо се на човешки дейности, променящи състава
на атмосферата, и променливостта на климата, дължаща се на естествени причини.
Екстремни климатични събития (екстремно метеорологично или климатично събитие): : регистрирането на метеорологична или климатична стойност над (или под) прагова
стойност, близка до по-високата (или по-ниската) част от диапазона от наблюдаваните стойности на променливата. За улеснение екстремните метеорологични събития и екстремните
климатични събития се наричат събирателно „екстремни климатични събития“.
131 Речник на МПКП към специалния доклад за глобалното затопляне от 1.5℃:
https://www.ipcc.ch/report/sr15/glossary/
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Климатична неутралност: концепция за състояние, в което човешката дейност не води до нетен
ефект за климатичната система. Постигането на такова състояние изисква балансиране на остатъчните емисии и отстраняване на емисии (въглероден двуокис), както и отчитане на регионалните или
местните биогеофизически ефекти от човешката дейност, които засягат например повърхностното
албедо или местния климат.
Климатична прогноза: Симулирани отговор на климатичната система на сценарий на бъдеща емисия или концентрация на емисии на парникови газове и аерозоли, която обикновено се получава въз
основа на използването на климатични модели. Климатичните прогнози се различават от климатичните предвиждания по зависимостта си от използвания сценарий за емисия/концентрация/мощност
на лъчението, който на свой ред се основава на допускания относно например бъдещи социално-икономически и технологични събития, които може или може да не се осъществят.
Емисии в еквивалент на CO2 (CO2-екв.): Количеството емисии на въглероден двуокис (CO2),
което би предизвикало същото интегрирано излъчване или промяна на температурата за определен
времеви хоризонт, като емитирано количество парников газ (GHG) или смес от парникови газове.
Има няколко начина за изчисляване на подобни еквивалентни емисии и избор на подходящи времеви
хоризонти. Най-често емисиите в еквивалент на CO2, се получават чрез умножаване на емисиите
на парникови газове с техния потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) за период от 100 години. За
комбинация от парникови газове те се получават чрез сумиране на емисиите в еквивалент на CO2
на всеки газ. Емисиите в еквивалент на CO2, са обща скала за сравняване на емисиите на различни
парникови газове, но не предполага еквивалентност на съответните отговори на изменението на климата. По принцип няма връзка между емисиите в еквивалент на CO2 и получените концентрации в
еквивалент на CO2.
Анализ на разходите и ползите: Парична оценка на всички отрицателни и положителни въздействия, свързани с дадено действие. Анализът на разходите и ползите дава възможност за сравнение на
различни интервенции, инвестиции или стратегии и разкрива как дадена инвестиция или политическа дейност се отплаща на конкретно лице, компания или държава. Анализите на разходите и ползите, представящи гледната точка на обществото, са важни за вземането на решения при изменението
на климата, но има трудности при обобщаването на разходите и ползите за различните участници и
във всички срокове.
Критична инфраструктура: актив, система или част от тях, разположени в държави-членки, които
са от съществено значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здраве, безопасност, сигурност, икономическо или социално благосъстояние на хората и нарушаването или
унищожаването на които би имало значително въздействие върху държава-членка в резултат на
неспазването на тези функции.
Културно наследство132: обхваща няколко основни категории наследство. Материалното културно
наследство включва движимо културно наследство (картини, скулптури, монети, ръкописи), недвижимо културно наследство (паметници, археологически обекти и т.н.), подводно културно наследство (корабокрушения, подводни руини и градове). Нематериалното културно наследство включва
устни традиции, сценични изкуства и ритуали.
Бедствие133: Тежки промени в нормалното функциониране на общност или общество поради опасни
физически събития, взаимодействащи с уязвими социални условия, водещи до широко разпространени неблагоприятни човешки, материални, икономически или екологични ефекти, които изискват
незабавна реакция при спешни случаи, за да се задоволят критичните човешки нужди и които могат
да изискват външна подкрепа за възстановяване.
Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): процесът на извършване на ОВОС в
съответствие с изискванията на Директива 2011/92/ЕС, изменена с Директива 2014/52/ЕС относно
оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда. Основните стъпки на процеса за ОВОС са:
изготвяне на доклада за ОВОС, публичност и провеждане на консултации и вземане на решения.
www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-ofnational-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/
133
IPCC SREX Речник: https://archive.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX-Annex_Glossary.pdf
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Европейска критична инфраструктура (ECI): критична инфраструктура, разположена в държави
членки, чието разрушаване или унищожаване би имало значително въздействие върху поне две държави-членки134.
Експозиция133: наличието на хора, поминък, екологични услуги и ресурси, инфраструктура или
икономически, социални или културни активи на места, които биха могли да бъдат засегнати неблагоприятно.
Екстремно метеорологично събитие: Екстремно метеорологично събитие е събитие, което е рядкост на определено място и време на годината. Определенията за рядкост варират, но екстремно
метеорологично събитие обикновено би било толкова рядко или по-рядко от 10или 90процентил на
функцията на вероятностната плътност, оценен от наблюдения. По дефиниция характеристиките на
това, което се нарича екстремно време, могат да варират от място на място в абсолютен смисъл. Когато един модел на екстремни метеорологични условия продължава известно време, например сезон,
той може да бъде класифициран като екстремно климатично събитие, особено ако дава средно или
общо, което е само по себе си екстремно (напр. суша или обилни валежи за един сезон).
Потенциал за глобално затопляне (ПГЗ): Индекс, основан на радиационните свойства на ПГ, измерващ радиационното въздействие след импулсно излъчване на единица маса на даден парников газ в
днешната атмосфера, интегрирано за избран времеви хоризонт, спрямо това на въглеродния двуокис.
ПГЗ представлява комбинирания ефект от различното време, през което тези газове остават в атмосферата, и тяхната относителна ефективност при предизвикване на излъчване. Протоколът от Киото се
основава на ПГП от импулсни емисии за период от 100 години.
Парникови газове (ПГ): Парниковите газове са тези газообразни съставки на атмосферата, както
естествени, така и антропогенни, които поглъщат и излъчват радиация на определени дължини на
вълните в спектъра на земната радиация, излъчвана от земната повърхност, самата атмосфера и облаците. Това свойство предизвиква парников ефект. Водните пари (H2O), въглероден двуокис (CO2),
азотен оксид (N2O), метан (CH4) и озон (O3) са основните парникови газове в земната атмосфера.
Освен това в атмосферата има редица изцяло създадени от човека парникови газове, като халокарбони и други вещества, съдържащи хлор и бром, с които се занимава Монреалският протокол. Освен
CO2, N2O и CH4, Протоколът от Киото се занимава с парникови газове серен хексафлуорид (SF6),
хидрофлуоровъглеводороди (HFC) и перфлуоровъглеводороди (PFC).
Опасност: Потенциалното възникване на естествено или предизвикано от човека физическо събитие
или тенденция, които могат да причинят загуба на живот, нараняване или други въздействия върху
здравето, както и щети и загуби на имущество, инфраструктура, поминък, предоставяне на услуги,
екосистеми и ресурси на околната среда.
Инфраструктура: Вижте определението в глава 1 на това ръководство.
Въздействия (последствия, резултати): Последиците от реализираните рискове върху природните
и човешките системи, където рисковете произтичат от взаимодействието на опасности, свързани с
климата (включително екстремни метеорологични и климатични събития), експозиция и уязвимост.
Въздействията обикновено се отнасят до последици за живота, поминъка, здравето и благосъстоянието, екосистемите и видовете, икономическите, социалните и културните активи, услугите (включително екосистемните услуги) и инфраструктурата. Въздействията могат да бъдат определени като
последствия или резултати и могат да бъдат неблагоприятни или полезни.
Смекчаване (на изменението на климата): Човешка намеса за намаляване на емисиите или увеличаване на поглътителите на парникови газове. Имайте предвид, че това включва възможности за
отстраняване на въглероден двуокис (ОВД).
Представителни пътища на концентрация (ППК): Сценарии, които включват времеви серии от
емисии и концентрации на пълния набор от парникови газове (ПГ) и аерозоли и химически активни
газове, както и земеползване/земно покритие (Moss et al., 2008). Думата представителен означава, че
всеки ППК осигурява само един от многото възможни сценарии, които биха довели до специфичните
характеристики на излъчване. Терминът път подчертава факта, че
Вижте Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на
европейските критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита
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интерес представляват не само нивата на дългосрочна концентрация, но и траекторията във времето,
за да се постигне този резултат (Moss et al., 2010). RCP бяха използвани за разработване на климатични прогнози в CMIP5.
RCP2.6: Един път, при който радиационното въздействие достига пикове при приблизително 3 W/m²
и след това намалява, за да бъде ограничено при 2,6 W/m² през 2100 г. (съответният Път за разширена
концентрация или ПРК, има постоянни емисии след 2100 г.).
RCP4.5 и RCP6.0: Два междинни пътя за стабилизиране, при които радиационното въздействие е
ограничено при приблизително 4,5 W/m² и 6,0 W/m² през 2100 г. (съответните ПРК имат постоянни
концентрации след 2150 г.).
RCP8.5: Един висок път, който води до> 8,5 W/m² през 2100 г. (съответната ПРК има постоянни емисии след 2100 до 2150 г. и постоянни концентрации след 2250 г.).
Риск: потенциалът за неблагоприятни последици, когато става въпрос за нещо ценно и когато настъпването и степента на резултата са несигурни. контекста на оценката на климатичните въздействия терминът риск често се използва за позоваване на възможността за неблагоприятни последици от
свързана с климата опасност, или от мерките за адаптация или смекчаване на тази опасност, за живота, поминъка, здравето и благосъстоянието , екосистемите и видовете, икономическите , социалните
и културните активи, услугите (включително екосистемните услуги) и инфраструктурата. Рискът
произтича от взаимодействието между уязвимостта (на засегнатата система), нейната експозиция във
времето (на опасността), както и (свързаната с климата) опасност и вероятността от нейното настъпване.
Оценка на риска: Качествената и/или количествената научна оценка на рисковете135.
Управление на риска: планове, действия, стратегии или политики за намаляване на вероятността и/
или последиците от рискове или за предприемане на действия в отговор на последиците.
Чувствителност136: степента, до която дадена система е засегната неблагоприятно или благоприятно от от променливостта или изменението на климата климата. Въздействието може да е пряко
(например промяна в земеделски добиви в отговор на промяна в средната стойност, диапазона или
променливостта на температурата) или непряко (например вреди, причинени от повишаване на честотата на морските наводнения поради покачване на морското равнище).
Събития с бавно начало: Бавно настъпващите събития включват например повишаване на температурата, повишаване на морското равнище, опустиняване, отдръпване на ледниците и свързаните с
това въздействия, подкиселяване на океаните, деградация на земите и горите, средни валежи, засоляване и загуба на биоразнообразие. Що се отнася до статистическото разпределение на климатична
променлива (и как тя може да се промени в променящия се климат), събитията с бавно начало често
ще отразяват как се променя средната стойност (докато екстремните събития са свързани с опашките
на разпределението).
Стратегическа екологична оценка (СЕО): процесът на извършване на екологична оценка в съответствие с изискванията на Директива 2001/42/ЕО относно оценката на въздействието на някои планове и програми върху околната среда. Основните стъпки на процеса на стратегическа екологична
оценка са изготвянето на доклад за стратегическа екологична оценка, публично огласяване и консултация, и вземане на решения.
Градска устойчивост: измеримата способност на всяка градска система заедно с нейните жители да
продължи да функционира по време на сътресения и натиск, като едновременно с това се адаптира и
трансформира за постигане на устойчивост.

Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита определя „анализа на
риска“ като отчитане на съответните сценарии за действие при различни заплахи, с цел да се направи оценка на
уязвимостта и на потенциалните последици от нарушаването или унищожаването на критична инфраструктура;
Това е по-широко определение от оценката на климатичния риск
136
Речник на IPCC AR4 WG2: https://archive.ipcc.ch/pdf/glossary/ar4-wg2.pdf
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Уязвимост [Годишен доклад 4 на Междуправителствения комитет по изменение на климата137]: Уязвимостта е степента, в която дадена система е податлива и неспособна да се справи
с неблагоприятното въздействие на изменението на климата, включително променливостта на климата и екстремните климатични събития. Уязвимостта е функция на естеството,
мащаба и степента на изменението и променливостта на климата, нейнатачувствителности
нейния капацитет за адаптация..
Уязвимост [Годишен доклад 4 на Междуправителствения панел по климатични промени138]:
Склонността или предразположението
към неблагоприятно повлияване. Уязвимостта обхваща различни концепции и елементи,
включително чувствителност или податливост на вреда, или липса на капацитет за справяне
и адаптиране.

Годишен доклад 4 на Междуправителствения комитет по изменение на климата 2007: Въздействия, адаптация и уязвимост, допълнение I: Терминологичен речник,
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg2-app-1.pdf
138
Годишен доклад 5 на Междуправителствения комитет по изменение на климата SYR, Обобщен доклад, приложение II: Терминологичен речник, https://www.ipcc.ch/site/assets/
uploads/2019/01/SYRAR5-Glossary_en.pdf
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