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Настоящата презентация е на тема:

Да забелязвате
разлика?



Ролята на
Консултантските и
аналитични услуги на
Световната банка за
подпомагане на България
при прилагане на
политиките за околна
среда



Въведение в целите,
дейностите и
резултатите на проекта



Встъпителна фаза на
проекта

Предоставяни от СБ консултантски
услуги в България


Консултантските услуги на СБ са
инструмент за:



Подпомагане на правителството при
идентифициране на стратегически
решения и реформи в ключови сектори;



Подобряване на ефективното усвояване на
средства на ЕС;



Подобряване на капацитета за планиране и
изпълнение на съответните компетентни
органи;

Рамка на ПКУ в България:


1-ви Меморандум за разбирателство между
Паравителството на България и Световната банка за
партньорство и подкрепа при прилагането на
Европейските структурни инструменти: 2012 обхващайки финансовата рамка на ЕС за период 20072013



Решение на МС (2012 г.), одобряващо образец на
Стандартен модел правно споразумение, който да е
приложим за всички споразумения за КУ



2-ри Меморандум за разбирателство за партньорство
и подкрепа при прилагането на Европейските
структурни инструменти, вкл. Стандартно
споразумение за услуги: 2015 - обхващайки
финансовата рамка на ЕС за период 2014-2020, вкл.
стандартен Договор



Отделни споразумения за предоставяне на
консултантски услуги: международни споразумения,
ратифицирани от Парламента

Защо консултантските услуги на
Световната банка?
Принципи на програмите на СБ,
осъществени чрез КУ:
Стратегическа ангажираност: КУ могат да
имат значително въздействие - напр.
помощ при разработването на ключови
стратегически реформи или отпускане на
финансиране за даден сектор;

Селективност: СБ се ангажира единствено
в сфери, в които разполага със
сравнително предимство, достатъчно
персонал със специфични (глобални)
познания
Платформа за сътрудничество: СБ действа
като партньор на правителството, като
цели да мобилизира междуинституционално сътрудничество и
въвлече всички заинтересовани страни

Консултантски услуги на Световната банка за подпомагане
на политиките на България за устойчиво развитие

Изменение на климата:


2012: Организира две експертни работни срещи, които:

-

Обсъдиха обхвата на бъдеща стратегия за адаптация

-

Създадоха основите за основаване на Националния Експертен
Съвет за климата



2014: Доклад „Застраховка срещу климатичните промени“

„Финансово управление на риска от бедствия и застрахователни
възможности за адаптация към изменението на климата в
България“


Национален доверителен екофонд (NTEF) - Фонда за
институционално развитие (IDF)

Консултантски услуги на Световната банка за подпомагане
на политиките на България за устойчиво развитие



Изменението на климата: Междусекторна програма



СБ: оказва съдействие на правителството в следните сектори:

Води:


КУ I във водния сектор за разработване и изпълнение на
Стратегия за водоснабдяване и канализация/ВиК/ (юли 2012 май 2015) - с подкрепата на ОП Околна среда;



КУ II във водния сектор за повишаване ефективността и
устойчивостта на отрасъл ВиК (април 2014 - октомври 2015) - с
подкрепата на ОП Околна среда;



КУ III във водния сектор (Разработване на финансова стратегия,
изграждане на регулаторен капацитет и повишаване на
ефективността на услугите във ВиК сектора), (април 2016 - август
2018) - с подкрепата на ОП Околна среда;

Консултантски услуги на Световната банка за подпомагане
на политиките на България за устойчиво развитие
Земеделие:


Хидро-Мелиорации (Напояване и Защита от вредното
въздействие на водите): (Юли 2014 – Декември, 2015),
подкрепено от Програмата за развитие на селските райони



Диалог за развитие на визия/стратегия за развитие на
земеделието (конференция планирана през Май)

Гори:


Укрепване на Капацитета на България при извършване на
национална горска инвентаризация (Януари 2017- Април 2018):
подкрепено от Програмата за развитие на селските райони



Проект за институционална подкрепа за реформа в горския
сектор

Консултантски услуги на Световната банка за подпомагане
на политиките на България за устойчиво развитие

Биологично разнообразие


Проект за Възстановяване на влажните зони и намаляване на
замърсяването



Проект “Поморийско езеро – възстановяване, консервация и
устойчиво управление”

Жилищен сектор


Оценка на жилищния сектор – Февруари 2017 г.

Качество на въздуха


КУ по качество на въздуха (декември 2016 - декември 2019), с
подкрепата на ОП Околна среда

Консултантски услуги на Световната банка за подпомагане
на политиките на България за устойчиво развитие
Енергетика


КУ в подкрепа на либерализация на пазара на електроенергия и
финансова стабилизация



Анализ за повишаване на сигурността на доставките



Грант от Глобалния екологичен фонд в подкрепа на Фонда за
енергийна ефективност



Проект на Заем (Програма за резултати)в подкрепа на Програмата за
Енергийна Ефективност в Многофамилни жилищни сгради,
включително екологична и социална оценки на програмата

Транспорт


Проекти в подкрепа на капацитета на Агенция Пътна Инфраструктура



Проекти в подкрепа на железопътния сектор

Здравеопазване


КУ във връзка с финансиране на сектор Здравеопазване

КУ за адаптация
към изменението
на климата


Използване на предишния опит и институционална памет



Използване на глобалния опит



Надграждане върху усилията през годините



Разработено: 2016 г., в сътрудничество с Министерство на околната среда и
водите



Подписано: Септември 2016 г.



Влязло в сила: 4 януари 2017 г.



Продължителност: 24 месеца



Финансирано чрез Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020

Цели на проекта
Целта на настоящите Консултантски
услуги е да подпомогнат
Министерство на околната среда и
водите (МОСВ) да:


оцени варианти за справяне с
климатичните рискове в 10
сектора на икономиката;



формулира предложение за
Стратегия и План за действие за
адаптация, които да обхващат
периода до 2030 г.; и



подсили капацитета за
изпълнение и междусекторна
координация на мерки за
адаптация към изменението на
климата.

Дейности:


Компонент 1 – Анализ на Макро-икономическите последици от
изменението на климата (февруари - ноември 2017):



Компонент 2 – Секторни оценки (януари - октомври 2017)

(1) селско стопанство, (2) горско стопанство, (3) биоразнообразие
и екосистеми, (4) воден сектор, (5) енергетика, (6) транспорт, (7)
инфраструктура и строителство, (8) градоустройство, (9) човешко
здраве, и (10) туризъм


Компонент 3 – Разработване на Предложение за Стратегия и
План за действие за адаптация: (септември 2017 - март 2018;
проект през януари 2018)



Компонент 4 – Информиране, комуникация и изграждане на
капацитет (януари 2017 – октомври 2018)

Резултати:
Резултат 1
Проучване и доклад относно макро-икономическите последствия за
България от въздействията на климатичните промени и мерките за
адаптация или съответно бездействие:


цената на бездействието и ползите от дейностите по адаптация

Резултат 2
Анализи на 10 сектора на българската икономика:


Анализ на наличната информация по отношение на адаптацията
към изменението на климата,



Очертаване на рисковете и уязвимостта (на базата на Националната
оценка на уязвимостта и риска от изменение в климата за
секторите в българската икономика),



Предложения за варианти за адаптация към изменението на
климата за България, приоритизирани за всеки от 10-те сектора,



Кратка оценка на икономическите последици от промяната в
климата.

Резултати
Резултат 3
Предложение за Национална стратегия за адаптация към
изменението на климата:


Наблягане на последствията от бездействие или недобро
адаптиране;



Предложение за план за действие с резюме на адаптационните
мерки установени по Дейност 2, отчитайки отговорните
институции, ресурсите, сроковете, целите и показателите за
мониторинг.

Резултат 4
Дейности по комуникация и план за развитие на капацитет


Изготвяне на план за действие за развитието на капацитета на
МОСВ, и съответната централна и местна администрация по
отношение на координацията свързана с изменението на климата

Времева рамка
Компонент
0 - Встъпителен доклад
1 - Макроикономически последици от
изменението на климата
2 - Секторни оценки
3 - Национална стратегия за адаптация и
план за действие
4 - Популяризиране, комуникация и
изграждане на капацитет

2017

2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Встъпителна фаза
(януари - февруари 2017)



Установяване на структура за изпълнение на проекта



Мобилизиране на членове на екипа



Срещи с подбрани важни институции/заинтересовани страни



Преглед на документи



Разработване на проектна библиотека



Разработване на структура за управление на проекта



Разработване на работен план по проекта (включително график)



Изготвяне на Встъпителен доклад



Провеждане на Встъпителен семинар (01 март 2017 г.)

Екип по проекта
Филип Амбрози


Ръководител на екипа



Позициониран във Виена, Австрия

Еолина Милова


Съръководител на екипа



Позиционирана в София, България

Робърт Бакс


Координатор на проекта



Позициониран в София, България

Екип по проекта
Себнем Сахин


Старши икономист по въпроси на околната среда



Ръководи работата по макро-икономическите последици
от климатичните промени



Позиционирана във Вашингтон, САЩ

Ивелина Тодорова Таушанова


Експерт „Комуникации“



Подпомага изграждането на капацитет и
комуникационния процес по Компонент 4



Позиционирана в София, България

Аделина Доцинска


Административно съдействие



Общо логистично съдействие и комуникация



Позиционирана в София, България

Благодаря за вниманието!

