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Как работят показателите 
 

За всеки показател може да бъде избран един от 3 отговора. Тези отговори са изброени в колоната 

„Резултат“ и на свой ред съответстват на оценка от светофарната система. Червената оценка за 

показател се равнява на резултат 0, докато жълтата е 1, а зелената е 2. Колкото по-висок е общият 

резултат за даден план, толкова по-добър е потенциалът на плана да осигури справедлив преход. 

 

За всеки принцип може да се определи обща оценка по светофарната система. Нито един принцип не 

може да бъде оценен като зелен, ако някой от показателите му е червен. Ако нито един показател за 

даден принцип не е червен, той ще получи жълта оценка, ако по-малко от 50% от показателите са зелени. 

Следователно 50% или повече зелени показатели и липса на червени за даден принцип ще означава, 

че принципът се класира като зелен. От друга страна, ако за даден принцип има показатели с червена 

оценка, той се класира с жълт цвят, ако повечето показатели са жълти. Ако обаче 50% или повече 

показатели са червени, общата оценка за този принцип е червена. 

 

Mоже да се направи оценка и на цялостния план. Планът не може да бъде оценен като зелен, ако някой 

принцип е червен. Ако нито един принцип не е класиран като червен и 50% или повече принципи са 

зелени, тогава планът се класира като зелен, в противен случай се класира като жълт. От друга страна, 

ако има червено класирани принципи, но по-голямата част от принципите са жълти, планът се оценява 

като жълт. Ако 50% или повече принципа са оценени като червени, общият план се оценява като червен. 

 

Оцененият като червен план следва да бъде отхвърлен от Комисията, докато не бъдат направени 

сериозни промени. Оцененият като жълт план трябва да бъде преразгледан, за да се променят колкото 

се може повече индикатори в зелено и да се премахнат всички червени показатели. Планът със зелена 

оценка е в добро състояние и може да бъде одобрен, но трябва да се вземат мерки за справяне с 

проблемите, повдигнати от показателите с жълта оценка. 

 

 

Таблица на показателите 

Показатели Оценка Резултат2 

 
 

 

 

 

 

 

  
ТПСП… 

 
 
 



 

Принцип 1 

Поема силен и решителен ангажимент към Парижкото 
споразумение и Климатичните цели на ЕС 

 

1.1 Привеждане в съответствие с 

ангажимента за бързо 

намаляване на емисиите на 

парникови газове 

 

 

 

Показва ангажимент за намаляване 

на емисиите на парникови газове, но 

с <55% намаление на емисиите 

спрямо нивата от 1990 г. до 2030 г. 

 
ИЛИ 



 

Намери: Раздел 1.1 

Представяне на очаквания 

процес на преход 

 
не показва необходимост от 

намаляване на емисиите изобщо 

 

 

 

Показва ангажимент за поне 55% 

намаляване на емисиите на ПГ спрямо 

нивото от 1990 г. до 2030 г. на 

регионално или национално ниво 
 

 

 
Показва ангажимент за поне 65% 

намаляване на емисиите на ПГ на 

регионално национално ниво до 2030 

г. 

Допълнителен зелен флаг: планът ще бъде 

преразгледан, за да се вземе предвид 

актуализираната цел на ЕС за 2030 г. 

 

Допълнителен зелен флаг: Намаляването на емисиите 

на парникови газове е част от критериите за подбор на 

проекти или специфични показатели за резултати от 

проект / програма  

1.2 Предложения за увеличаване 

на възобновяемата енергия в 

региона 

 

 

 

Не отчита възможностите за 

увеличаване на използването на 

възобновяема енергия в региона или 

на национално ниво 
 

 

Отчита възможностите за 

увеличаване на възобновяемата 

енергия в региона или на национално 

ниво, но не се предлагат конкретни 

действия, проекти или цели 

 

 

 

Отчита възможностите за 

увеличаване на възобновяемата 

енергия в региона и се предлагат 

конкретни действия, проекти или цели 

1.3 Предложения за 

повишаване на енергийната 

ефективност в региона 

 

 

 

Не отчита възможностите за 

увеличаване на енергийната 

ефективност или намаляване на 

потреблението на енергия в региона 

или на национално ниво 



 

 
 

 

 

Отчита възможностите за повишаване 

на енергийната ефективност или 

намаляване на потреблението на 

енергия в региона или на национално 

ниво, но не се предлагат конкретни 

действия, проекти или цели 
 

 

 

Отчита възможностите за увеличаване 

на енергийната ефективност или 

намаляване на използването на 

енергия в региона и се предлагат 

конкретни действия, проекти или цели 

 
Допълнителен зелен флаг:  Индикаторите за 

енергийна ефективност са включени като 

специфични показатели за резултати от проекти / 

програми (раздел 2.5) 

Допълнителен зелен флаг:  „Енергийна ефективност 

на първо място“ се очертава като ключов принцип в 

съответните критерии за избор на проекти 

 

 Принцип 2 

 Не води до продължаваща употреба на изкопаеми горива или да 
насърчава погрешни решения за прехода към климатична 
неутралност. Като ориентир въглищата следва да се спрат от 
употреба до 2030 г.  

 

 

2.1 Прекратяване на субсидията за 
изкопаеми горива 

 

 

 

Не предлага постепенно премахване 

на субсидиите за изкопаеми горива 

или дори предлага въвеждане на нови 

или увеличаване на съществуващите 

 

 

 

Предлага постепенно премахване на 

субсидиите за изкопаеми горива, но 

за неопределено време или след 

2025 г. 

 

 

 

Идентифицира всички съществуващи 

субсидии за изкопаеми горива или 

предлага да ги преразгледа и 

определя как ще ги премахне до или 

преди 2025 г. 



 

 

Жълт флаг: субсидиите за изкопаеми горива не се 
обсъждат 



 

 

2.2 Поетапно спиране на 

използването на въглища, торф 

и шисти 

 
Намери: Раздел 1.1 Представяне 

на очаквания процес на преход (и 

също раздел 2.4) 

 

 

 

Не включва план за поетапно спиране 
на употребата 

 

 

 

Планира се или се предполага 

поетапно прекратяване на 

използването (изкопаемите горива се 

отчитат в терминален спад), но 

крайната дата е след 2030 г. или 

недефинирана 

 

 

 
Пълно поетапно спиране на 

използването се планира или 

предполага на територията до 2030 

г. 

 

2.3 Поетапно спиране на 

използването на 

инфраструктура за газ от 

фосилен произход 

 
Намери: Раздел 1.1 Представяне 

на очаквания процес на преход (и 

също раздел 2.4) 

 

 

 

Не включва план за поетапно 

спиране на използването на 

инфраструктура за газ от 

фосилен произход или дори 

планира разширяване на 

газовата инфраструктура. 

 
N.B. Трябва да се обърне внимание 

на твърденията, че новата 

инфраструктура за газ от фосилен 

произход може да бъде съвместима 

с водород. Такава инфраструктура 

не трябва да обслужва като 

минимум отоплителни или 

енергийни приложения в жилищни 

сгради поради ограниченото 

наличие на възобновяем водород. В 

противен случай трябва да се 

разглежда само като 

инфраструктура за газ от фосилен 

произход. 



 

 

 

 

Включва план за поетапно спиране 

използването на инфраструктурата за 

газ от фосилен произход или това се 

предполага, но датата е след 2035 г. 

или е неопределена  

 
N.B. Трябва да се обърне внимание 

на твърденията, че новата 

инфраструктура за газ от фосилен 

произход може да бъде съвместима 

с водород. Такава инфраструктура 

не трябва да обслужва като 

минимум отоплителни или 

енергийни приложения в жилищни 

сгради поради ограниченото 

наличие на възобновяем водород. В 

противен случай трябва да се 

разглежда само като 

инфраструктура за газ от фосилен 

произход. 



 

  

 

 

Включва план за пълно поетапно 

спиране на използването на 

инфраструктура за газ от фосилен 

произход или това се предполага до 

2035 г.  

 

Принцип 3 

Цели устойчива икономическа диверсификация 

 

3.1 Насърчаване на устойчива 

икономическа диверсификация въз 

основа на обективен анализ на 

силните страни, потенциала и 

възможностите на всеки засегнат 

регион 

 

 

 

Не насърчава икономическата 

диверсификация или насърчава 

постоянната подкрепа само на 

действащи доминиращи индустрии, 

включително чрез доминиране от 

въглища към биомаса или 

инсталации за изгаряне на отпадъци  

 

 

 

Насърчава икономическата 

диверсификация, но не се отчита 

необходимостта новите индустрии да 

бъдат устойчиви 

 

 

 

Насърчава икономическата 

диверсификация и отчита, че всички 

сектори на икономиката също трябва 

да станат устойчиви 

 

3.2 Подкрепа за инвестиции в 

МСП и стартиращи компании 

 
Намери: вероятно ще се намира в 

специфичните за програмата 

показатели за крайния продукт или 

за резултатите (2.5), подкрепа за 

големи компании (2.4), 

Потребности от развитие и цели 

до 2030 г. с оглед постигане на 

неутралност по отношение на 

климата (2.2) или в Оценката на 

икономическото, социалното и 

териториалното въздействие на 

 

 

 

Не отчита значението на МСП или 

стартиращи компании и не 

предвижда почти никаква подкрепа 

за тях. Фокусира се върху 

привличането на големи нови 

индустрии, които директно да 

заменят свиващата се индустрия на 

изкопаеми горива 

 

 

 

Отчита стойността на МСП и 

стартиращите компании за 

икономическа диверсификация, но не 

посочва ясно как ще осигури подкрепа 

за тяхното развитие и стимулиране 



 

прехода към неутрална по 

отношение на климата икономика 

(2.1) 

 

 

 
Отчита стойността на МСП и 

стартиращите компании, като излага 

ясен план за тяхната  



 

  
подкрепа и насърчаване, напр. чрез 

специални инкубатори 

  
Допълнителен зелен флаг:  включва показатели в 

раздел 2.5 (специфични за програмата показатели) за 

измерване на подкрепата или успеха в подкрепата на 

МСП и стартиращи компании.  

 

Допълнителен червен флаг: ТПСП планира да 

предостави прекалена или неоправдана подкрепа на 

големи предприятия, особено от Фонда за справедлив 

преход 

 

3.3 Съгласуваност на 

инвестициите с ИНПЕК 

 
Намери: вероятно ще се намират в 

критериите за избор на проекти 

(2.4) или в (1.1) 

 

 

 

Не предоставя връзка или индикация 

за необходимост от съгласуваност с 

целите на ИНПЕК 

 

 

 

Посочва връзка и необходимост от 

съгласуваност с ИНПЕК, но не 

свързва ясно инвестициите за 

устойчива икономическа 

диверсификация и създаване на 

достойни работни места с него 

 

 

 

Посочва връзката и необходимостта 

от съгласуваност с целите на ИНПЕК. 

Осигурява ясна приоритизация на 

нуждите от финансиране и 

инвестиции в различни сектори, 

корекции на пазара на труда и за 

съответно преквалифициране и 

повишаване на квалификацията в 

съответствие с или по-далеч от най-

актуалния ИНПЕК за устойчива 

икономическа диверсификация и за 

създаване на достойни, устойчиви и 

гъвкави работни места 

 

Принцип 4 

Разглежда социалните неравенства и подобрява 
междурегионалната солидарност 

 
 



 

4.1 Равенство на 
възможностите и подкрепа 
за заетост 

 
 

Намери: вероятно ще се 
намират в предвидените видове 
операции (2.4) или в специфични 
за програмата показатели за 
крайния продукт или за 
резултатите 

 

 

 

Не предвижда или приоритизира 

никакви мерки за справяне или 

показатели за измерване на 

ефектите от равенството на 

възможностите 

 

 

 

Приоритизира подкрепата за заетост 
и съдействието за търсене на 
работа, но само за работниците, 
които директно губят работата си в 
резултат на прехода 

 
 
N.B. това вероятно ще бъде 

изразено, ако е включено, като част 

от критериите за подбор на 

проекти (раздел 2.4) 

 

 

 
Приоритизира подкрепата за заетост 
и съдействието за търсене на 
работа както за работници, които 
директно губят работата си в 
резултат на прехода, така и за 
всички други уязвими или рискови 
групи като тези, които вече са 
загубили работата си, работници в 
свързани индустрии и жени  

 
N.B. това вероятно ще бъде 

изразено, ако е включено, като 

част от критериите за подбор на 

проекти (раздел 2.4) 

 

4.2 Идентифициране на пропуските 

в повишаването на квалификацията, 

преквалификацията и 

образованието на регионално ниво 

 
Намери: вероятно ще се намират в 

раздел 2.1 Оценка на 

икономическото, социалното и 

териториалното въздействие на 

прехода към неутрална по 

отношение на климата икономика 

или 2.2 Потребности от развитие 

и цели до 2030 г. с оглед постигане 

на неутралност по отношение на 

климата 

 

 

 

Не взема предвид качеството на 

новите работни места или не 

включва мерки за решаване на 

проблема 



 

  

 

 

Идентифицира някои от 

съществуващите и бъдещи пропуски в 

уменията, обучението и 

образованието на регионално ниво 

въз основа на обективни и качествени 

прогнози за уменията или определя 

процес за тяхното идентифициране - 

но се фокусира върху ограничен кръг 

от сектори или само върху  



 

  
работници, пряко засегнати от 

прехода или които вече са загубили 

работата си 

  

 

 

Идентифицира съществуващите и 

бъдещи пропуски в уменията, 

обучението и образованието за 

всички работници и сектори, 

включително бъдещите поколения, на 

регионално ниво въз основа на 

обективни и качествени прогнози за 

уменията или ясно определя процес 

за тяхното идентифициране 

 

4.3 Мерки за преодоляване на 

пропуските в повишаването на 

квалификацията, 

преквалификацията и 

образованието на регионално 

ниво 

 
 

 
Намери: вероятно ще се намират в 

предвидените видове операции 

(2.4) или в оценката на 

икономическото, социалното и 

териториалното въздействие на 

прехода към неутрална по 

отношение на климата икономика 

(2.1) 

 

 

 

Не идентифицира никакви 

целенасочени действия или 

инвестиции за съответно 

преквалифициране и повишаване 

на квалификацията на работниците 

 

 

 

Предвижда само незначителни или 

неспецифични действия и инвестиции 

за отстраняване на тези пропуски и за 

осигуряване на достатъчни и 

достойни, устойчиви и гъвкави 

работни места, или се фокусира само 

върху преквалифициране на 

работници, пряко засегнати от 

прехода 

 

 

 

Предвижда целеви инвестиции, 

достатъчни да отстранят тези 

пропуски и да създадат достойни, 

устойчиви и гъвкави работни места за 

всички настоящи (и бъдещи) 

работници в региона 

  
Допълнителен зелен флаг:  Включва показатели за 

измерване на усвояването на курсове или обучения за 

умения (раздел 2.5) 

4.4 Включване на мерки и 
показатели за осигуряване на 
качеството на новите работни 
места 

 

 

 

 
Не взема предвид качеството на 

новите работни места или не включва 

мерки за решаване на проблема 



 

Намери: вероятно ще се намират 

в специфичните за програмата 

показатели за крайния продукт 

или за резултатите (2.5) или в 

предвидените видове операции 

(2.4) 

 

 

 

Отчита риска, че създадените нови 

работни места не предлагат същото 

качество или заплати като работните 

места в западащите индустрии и 

необходимостта от включване на 

мерки за справяне с това, но не 

отчита всички фактори за достоен 

труд, като достъп до колективно 

договаряне, или  



 

  
безопасни, здравословни условия 

на труд и разумно работно време 

 

 

 

Отчита, че новите работни места, 

създадени от прехода, трябва да 

представляват достоен труд, което 

означава, че те осигуряват 

еквивалент или по-висока заплата от 

съществуващите работни места, 

осигуряват достъп до колективно 

договаряне и гарантират безопасни, 

здравословни условия на труд и 

разумно работно време. Планът 

предвижда мерки за решаване на 

тези проблеми 

  
Допълнителен зелен флаг: планът включва 

показатели за качеството на създадените нови работни 

места (раздел 2.5) 

4.5 Мерки за справяне със 
съществуващите и потенциалните 
неравенства 

 
 

Намери: вероятно ще се намират в 
предвидените видове операции (2.4) 
или в специфичните за програмата 
показатели за крайния продукт или 
за резултатите (2.5) 

 

 

 

Не разглежда мерките за социална 

защита и приобщаване, дори ако 

неравенствата са идентифицирани 

 

 

 

Отчита някои неравенства и 

определя някои мерки за справяне с 

тези, произтичащи от прехода, като 

подкрепа за минимален доход, 

намаляване на енергийната бедност 

или ранни пенсии. Но ТПСП не взема 

под внимание съществуващите 

неравенства или не разглежда всички 

идентифицирани  неравенства с 

планирани мерки 

 

 

 

Определя мерки за справяне с 

неравенството, произтичащо от 

прехода, като въвеждане на 

минимален доход, намаляване на 

енергийната бедност или ранни 

пенсии. Той също така разглежда 

съществуващите неравенства и мерки 

за тяхното отстраняване 



 

  
Допълнителен зелен флаг: планът включва 

показатели за оценка на въздействието на ТПСП върху 

неравенството, като GINI 



 

 
(показател за оценка на намаляването или 

увеличаването на разликата в доходите), различия в 

заплащането между половете и мерки за енергийна 

бедност (раздел 2.5) 

4.6 Качество на живот  

 

 

Не отчита въздействието на прехода 

върху качеството на живот или само 

пасивно се споменават някои 

въпроси, като подобряване на 

качеството на въздуха 

 

 

 

Идентифицира потенциалните 

промени в качеството на живот, 

произтичащи от прехода, и включва 

някои целенасочени мерки за 

справяне с остатъчните отрицателни 

фактори, като въпроси, свързани с 

качеството на въздуха и водата 

 

 

 

Идентифицира потенциалните 

промени в качеството на живот, 

произтичащи от прехода, и включва 

мерки за справяне както с остатъчните 

отрицателни фактори, като например 

проблемите с качеството на въздуха и 

водата и идентифицира активни мерки 

за подобряване на качеството на 

живот, като създаване на 

пространства за отдих и справяне с 

корупцията. 

  
Допълнителен зелен флаг: включва показатели за 

оценка на промяната в качеството на живот или критерии 

за избор на проекти, за да се даде приоритет на 

подобренията в качеството на живот 

4.7 Обосновка за целевите 
региони (особено извън 
посочените в приложение Г на 
докладите за държавите), които 
получават подкрепа 

 

 

 

 
Не обосновава защо определени 

региони трябва да получат подкрепа 

или го прави само с повърхностни 

или субективни данни 



 

 

Намери: вероятно ще се намират 
при „идентифициране на 
териториите, които се очаква да 
бъдат най-негативно засегнати“ 
(1.2), но също така следва да се 
откриват при кръстосана 
проверка спрямо „предвидените 
видове операции“ (2.4) 

 

 

 
Обосновава защо някои региони 

трябва да получат подкрепа по 

отношение на основните 

икономически въздействия и 

въздействието върху заетостта, 

произтичащи от прехода, но не 

обосновава защо, въз основа на 

обективни критерии или 

сравнителни данни. 



 

  

 

 

Обосновава защо някои региони 

трябва да получават подкрепа по 

отношение на основните 

икономически и трудови 

въздействия, произтичащи от 

прехода, и използва обективни 

критерии или сравнителни данни. 

Това може да бъде включено чрез 

създаване на индекс. 

4.8 Равенството между половете 

и овластяване на жените 

 

не отчита значението на 

подкрепата за равенството между 

половете в плана за справедлив 

преход 

 

 

прави препратка към значението на 

подкрепата за равенството между 

половете, но не предлага 

специални дейности или 

приоритети за постигането на това 

равенство 

 

 

включва разпоредби за активна 

подкрепа за равенството между 

половете, включително предлага 

възможностите за активно 

включване на жените в пазара на 

труда 

 
 

Принцип 5а 

Прилага принципа „не нанася вреди“ върху целите и ценностите на 



 

ЕС 

 

5.1 Изключване на инвестиции 

в мерки, които биха навредили 

на целите на ЕС в областта на 

климата и биологичното 

разнообразие 

 
Намери: вероятно ще бъде в 

раздел 2.4 предвидени видове 

операции (вероятно в 

критериите за избор на проекти) 

 

 

 

Включва дейности, които биха 

повлияли отрицателно на 

показателите за околната среда и 

биологичното разнообразие, свързани 

с: 

- Биоразнообразие 
- Замърсяване на въздуха 
- Достъпно зелено пространство 

(земя) 
- Качество на водата 

И / Или 

включва значително увреждащи 

дейности, както са определени от 

Таксономията на ЕС или както се 

оценява спрямо еквивалентен 

измерим принцип на устойчивост, като 

например ограничението за 

ефективност на емисиите, определено 

от критериите на политиката на ЕИБ 

за енергийно кредитиране 

 

 

 

Не включва дейности, които биха 

оказали отрицателно въздействие 

върху показателите за околната 

среда и биологичното 

разнообразие, свързани с: 

- Биоразнообразие 
- Замърсяване на въздуха 
- Достъпно зелено пространство 

(земя) 
- Качество на водата 

И 

не включва значителни вредни 

дейности, дефинирани от 

Таксономията на ЕС, 



 

  
или които биха довели до 

неустойчиво използване на 

природните ресурси, или които 

биха довели до увреждане на 

екосистемата 

Планът обаче не определя списък за 

изключване. 

 

 

 
Не включва дейности, които биха 

оказали отрицателно въздействие 

върху показателите за околната среда 

и биологичното разнообразие, 

свързани с: 

- Биоразнообразие 
- Замърсяване на въздуха 
- Достъпно зелено пространство 

(земя) 
- Качество на водата 

И  

не включва значително вредни 

дейности, определени от 

Таксономията на ЕС или които биха 

довели до неустойчиво използване на 

природните ресурси, или които биха 

довели до увреждане на екосистемата                                             

И предвижда изчерпателен списък за 

изключване с цел предотвратяване на 

вредни дейности или определя 

измерим принцип на устойчивост или 

предвижда Таксономията на ЕС да се 

прилага за всички инвестиции  

 

5.2 Изключване на инвестиции в 

нова инфраструктура за изкопаеми 

горива 

 

 

 

Предвижда инвестиции в нова 

инфраструктура за изкопаеми горива, 

включително например за 

производство на енергия, отопление, 

производство на химикали на базата 

на изкопаеми горива или авиационен 

капацитет.  

Червена оценка също трябва да бъде 

дадена, ако ТПСП предвижда 

инвестиции, които биха удължили 

живота на съществуващата базирана 

на изкопаеми суровини 

инфраструктура, например 

преоборудване в съществуващи 

инсталации към СТЕ в ЕС 



 

 

 

 
Предвижда инвестиции в 

инфраструктура, която косвено може 

да доведе до по-големи емисии на 

парникови газове и дейности, 

базирани на изкопаеми горива, като 

магистрали 



 

  
(особено ако алтернативи като 

железопътни инвестиции не са 

проучени) и съоръжения за 

производство на двигатели с 

вътрешно горене 

 

 

 

Не предвижда инвестиции в 

инфраструктура, които биха могли 

пряко или косвено да доведат до 

по-големи емисии на парникови 

газове 

  
Червен флаг: няма достатъчно информация, но няма 

изрично изключване на инвестициите в изкопаеми горива 

(можете също да пропуснете въпроса) 

 

Принцип 5б 

Стреми се да подобри показателите за биоразнообразието, 
околната среда и обществото 

 

5.3 Качество на околната среда и 

биологичното разнообразие в 

съответните региони 

 

 

 

Не предвижда дейности, които биха 

подобрили показателите за 

биологичното разнообразие или  

околната среда, свързани с: 

- Биоразнообразие 
- Замърсяване на въздуха 
- Достъпно зелено пространство 

(земя) 
- Качество на водата 

 

 

 

Идентифицира действия или 

възможни дейности за подобряване 

на някои показатели за 

биоразнообразие и околна среда, 

особено тези, свързани с: 

- Биоразнообразие 
- Замърсяване на въздуха 
- Достъпно зелено пространство 

(земя) 
- Качество на водата 



 

 

 

ТПСП идентифицира дейности И 

включва критерии за подбор на 

проекти, за да се даде приоритет на 

проектите, които целят подобряване 

на показателите за околната среда и 

биологичното разнообразие в 

съответните региони. 



 

  
Той се фокусира по-специално 

върху тези, свързани с: 

- Биоразнообразие 

- Замърсяване на въздуха 

- Достъпно зелено пространство 
(земя) 

- Качество на водата 

  
Допълнителен зелен флаг: включва показатели 

за измерване на биологичното разнообразие или 

качеството на околната среда 

 

5.4 Кръгова икономика, намаляване 

на отпадъците и намаляване на 

емисиите на парникови газове 

 

 

 

Включва инвестиция в изгаряне на 

отпадъци или нов капацитет на депата 

 

 

 

Не предвижда нови инвестиции за 

изгаряне на отпадъци или 

разширяване на  капацитета на 

депата 

 

Все пак не включва, нито 

приоритизира мерки за 

разширяване на кръговата 

икономика или за намаляване 

на отпадъците 

 

 

 

Не се предвиждат нови инвестиции в 

изгаряне на отпадъци или 

разширяване на капацитета на 

депата. 

И 

Включва или дава приоритет на 

нови дейности, които биха 

благоприятствали кръговата, а не 

линейната икономика и които 

няма да увеличат емисиите на 

парникови газове. 



 

Принцип 6 

Съблюдава принципа „Замърсителят плаща“ 

 

6.1 Зачитане на принципа 

„Замърсителят плаща“ 

 
Намери: раздел 2.4 и раздел 2.1 или 

2.2 

 

 

 

ТПСП не идентифицира субектите, 

отговорни за съществуващите 

екологични щети, които биха могли 

да възпрепятстват бъдещите 

инвестиции и постигането на 

екологичните цели. 

И / Или 

ТПСП препоръчва да се използват 

ресурси на ФСП, за да се плаща за 

възстановяване на земята, без 

анализ, или ангажимент за анализ, 

на възможността и приложимостта 

на принципа „Замърсителят плаща“ 

  

 

 

ТПСП идентифицира - или се 

ангажира да идентифицира - 

субектите, отговорни за 

съществуващите екологични щети, 

които биха могли да възпрепятстват 

бъдещите инвестиции и постигането 

на екологични цели, но не установява 

как принципът „Замърсителят плаща“ 

ще се съблюдава при вземането на 

инвестиционни решения. 

  

 

 

ТПСП идентифицира - или се 

ангажира да идентифицира - 

субектите, отговорни за 

съществуващите екологични щети, 

които биха могли да възпрепятстват 

бъдещите инвестиции и постигането 

на екологични цели, и ясно определя 

как ще се съблюдава принципът 

„Замърсителят плаща“ при вземане на 

инвестиционни решения. 



 

  
Допълнителен червен флаг: ТПСП противоречи на 

Принципа, като дава приоритет на инвестициите за 

енергиен преход на компании с безвъзмездни средства 

от Фонда за справедлив преход, без ясна обосновка 

защо компаниите не могат да покрият тези разходи с 

алтернативни средства 



 

 

Принцип 7 

Идентифицира възможности за взаимно допълване и се 
координира с различни други източници на финансиране 

 

7.1 ТПСП идентифицира други 

източници на публично 

финансиране, за да подпомогне 

финансирането на дейностите, 

необходими за Справедливия 

преход 

 

 

 

Разчита само на Механизма за 

справедлив преход за постигане на 

справедлив преход: Фондът за 

справедлив преход и III стълб на 

Механизма за справедлив преход са 

единствените източници на 

публични финанси, определени за 

дейностите и инвестициите, описани 

в ТПСП 

 

 

 

Разчита само на средства от ЕС за 

осъществяване на Справедливия 

преход: идентифицирани са само 

източници на публично финансиране 

от ЕС, различни от Фонда за 

справедлив преход и III стълб на 

Механизма за справедлив преход И / 

ИЛИ няма ясно насочване на 

средствата за най-подходящите 

дейности или за отстраняване на 

празнотите във финансирането 

 

 

 

Европейските и националните 

публични фондове са 

идентифицирани в подкрепа на 

Справедливия преход: 

идентифицирани са други източници 

на публично финансиране освен 

Фонда за справедлив преход и III 

стълб на Механизма за справедлив 

преход, включително национални 

източници. Източниците на 

финансиране са насочени към най-

подходящите дейности или към 

преодоляване на празнотите във 

финансирането 



 

 

7.2 ТПСП идентифицира други 

частни източници на 

финансиране, за да подпомогне 

финансирането на дейностите, 

необходими за Справедливия 

преход 

 

 

 

Частните източници на финансиране 

не са идентифицирани и публичното 

финансиране изглежда е 

единственият източник на 

финансиране, определен за 

дейностите и инвестициите, описани в 

ТПСП 

 

 

 

Частните източници на финансиране 

се идентифицират заедно с 

публичните източници на 

финансиране, като се посочва как 

частните средства могат да бъдат 

привлечени, главно или изключително 

разчитайки  



 

  
на II стълб на Механизма за 

справедлив преход 

 

 

 

Частните източници на финансиране 

се идентифицират заедно с 

публичните източници на 

финансиране, като се посочва как 

частните средства могат да бъдат 

привлечени, с използване на различни 

механизми 

 
 
 

 

Принцип 8 

Развит е чрез процес, който генерира значими партньорства за 
ангажиране на всички заинтересовани страни в отворен, 
приобщаващ и непрекъснат процес, особено на местно ниво 
Социалният диалог и колективното договаряне трябва да бъдат 
централни стълбове на прехода, когато става въпрос за пазара на 
труда и предприятията 

 

8.1 Прозрачност в процесите 

на разработване, прилагане, 

наблюдение и оценка 

 

 

 

Липсват подробности за 

координационния орган, както и 

подробности относно изискванията за 

членство и / или състава.  

И  

Няма ангажимент за прозрачност и не 

се споменава как, кога и къде трябва 

да бъдат публикувани съответните 

документи и информация за процеса 



 

 

 

 

Създава се координационен орган, 

но членството в него и състава му 

може да са неясни.  

И  

Подробностите за процедурите са 

неясни, без прозрачност относно 

времето и графиците за такива 

срещи, нито за това как, кога или 

къде информацията за процеса и 

съответните документи ще бъде 

публикувана на достъпно място. 

Алтернативно, по-голямата част от 

информацията трябва да бъде 

поискана директно от отговорната 

институция, а не да бъде публично 

достъпна.  



 

  

 

Създава се координационен орган. 
Изискванията за членство в него и 
членският състав са ясно представени.  
 
 
Предоставена е подробна 
информация за времето и честотата 
на срещите, както и изчерпателна 
информация за това как, кога и къде 
съответните документи и информация 
за процеса ще бъдат публикувани на 
достъпно място, в идеалния случай 
заедно с онлайн инструменти. 

 

8.2 Идентифициране на 

заинтересованите страни и 

определяне на техните роли 

 

 

 

Няма идентификация на 

заинтересованите страни, техните 

роли и статут в процеса 

Или 

Непълна идентификация на 

заинтересованите страни, липсващи 

ключови групи, което е в 

противоречие с изчерпателния 

списък, посочен в член 3 от 

Европейския кодекс на поведение за 

партньорство, дори ако са посочени 

роли и статус на заинтересованите 

страни, идентифицирани в процеса 

 

 

 

Изчерпателна идентификация на 

заинтересованите страни, 

включително ключови групи, както са 

посочени в Европейския кодекс на 

поведение за партньорство, но без 

идентификация или обосновка на 

техните роли и статут в процеса 

 

 

 

Ясна идентификация на 

заинтересованите страни, които да 

бъдат включени в процеса, в 

съответствие с групите, посочени в 

член 3 от Европейския кодекс на 

поведение за партньорство, и ясно и 

обосновано описание на техните 

роли и статут в процеса 



 

 

8.3 Разпоредби за обезпечаване и 

осигуряване на ефективно 

обществено участие в 

разработването, наблюдението и 

изпълнението на плановете 

 

 

 

Без подробности относно плановете 

за ангажиране на заинтересованите 

страни и за това как възгледите на 

заинтересованите страни и 

консултациите са били или ще 

бъдат интегрирани в окончателния 

план 

 

 

 

Ограничени подробности за това как 

възгледите на заинтересованите 

страни и консултациите са били 

интегрирани в окончателния план или 

как ще бъдат (например извън 

ангажимента за консултация). 

Подробностите относно плановете за 

ангажиране на заинтересованите 

страни за подготовката, 

изпълнението, наблюдението и 

оценката на ТПСП също са 

ограничени. 

 

 

 

Конкретни подробности за 

плановете за ангажиране на 

заинтересованите страни (например 

графици и договорености за срещи и 

консултации), както и разпоредби за 

посрещане на нуждите от 

изграждане на капацитет на 

заинтересованите страни 

И 

ТПСП включва достатъчно 

подробности за това как 

заинтересованите страни са или ще 

бъдат включени в подготовката, 

изпълнението, наблюдението и 

оценката на ТПСП и как техните 

възгледи и принос са били 

интегрирани в окончателния план 

 
Допълнителен зелен флаг: планът отчита 

необходимостта от подкрепа за изграждането на 

капацитет на някои заинтересовани страни, за да се 

засили тяхната ангажираност 



 

 

8.4 Достатъчно време и ресурси, 

подсигурени на всеки етап, за да 

се осигури смислено участие 
 

 

ТПСП се изготвя без 

консултация 

Или 

Консултациите и ангажирането на 
всички заинтересовани страни се 
извършват, само когато 
възможностите са ограничени или е 

подготвен почти окончателен ТПСП 



 

 

 

 

 

Предвидени са консултации и 

ангажираност на всички 

заинтересовани страни, докато всички 

опции са отворени, но периодът на 

консултации и ангажимент започва с 

предизвестие от по-малко от 4 

седмици  

И / Или 

Периодът за консултация и 

ангажиране продължава по-малко от 

12 седмици 

И / Или 

Има по-малко от 4 седмици, за да се 

коментира окончателният проект 

И / Или 

Не на всички заинтересовани страни 

е дадена възможност да участват в 

обществена консултация. 

 

 

 

Предвидени са консултации и 

ангажираност на всички съответни 

заинтересовани страни, докато 

всички опции са отворени, периодът 

на консултации и ангажимент се 

стартира с най-малко 4 седмици 

предизвестие, периодът за 

консултации и ангажиране 

продължава поне 12 седмици и има 

поне 4 седмици, за да се коментира 

окончателният проект 

 
Жълт флаг: твърде рано е да се каже / не се знае 

(автоматична жълта оценка) 

8 8.5 Преходът на регионалния пазар 
на труда се подкрепя от изричното 
включване на рамки за социален 
диалог и колективно договаряне при 
разработването и изпълнението на 
плана 

 

 

Социалният диалог не е част от 
процеса на планиране или се 
споменава само пасивно. Синдикатите, 
социалните партньори и 
заинтересованите страни не са 
участвали в социалния диалог по време 
на разработването на ТПСП. 



 

 

Тристранният социален диалог е част 
от процеса на планиране. Поне някои 
синдикати, социални партньори и 
заинтересовани страни са участвали в 
социалния диалог по време 
разработването на ТПСП. Социалният 
диалог се провежда, за да се обърне 
внимание на въздействието на прехода 
върху секторите, които постепенно се 
закриват или трансформират, но не е 
задължителен за нововъзникващите 
икономически сектори. 

 

Тристранният социален диалог е 
неразделна част от процеса на 
планиране. Всички синдикати, социални 
партньори и заинтересовани страни са 
участвали в социалния диалог по време 
на разработването на ТПСП и имат 
ангажимент и определена рамка за 
продължаване на тези процеси по 
време на изпълнението на плана. 
Социалният диалог се провежда, за да 
се обърне внимание на въздействието 
на прехода върху сектори, които 
постепенно се закриват или 
трансформират, както се прилагат и 
върху нововъзникващите икономически 
сектори. 
 

 
Допълнителен зелен флаг: Важността на колективното 
договаряне, както и правата и защитата на работното 
място, се отчитат за всички сектори. 



 

 

Принцип 9 

Възприема ориентиран към местните условия подход към всеки 
регион в рамките на по-широкия национален и европейски 
контекст 

 

9.1 Идентифициране и включване на 

мерки, специфични и насочени към 

областите (NUTS 3) 

 

 

 

Не идентифицира области (NUTS 3), 

които ще изискват целеви действия и 

се фокусира само върху общи 

показатели и мерки, или се фокусира 

само върху националното ниво 

 

 

 

Идентифицира области (NUTS 3), 

които ще изискват целенасочени 

действия, но не успява да 

идентифицира мерки за конкретните 

засегнати области (NUTS 3), като се 

фокусира само върху общи или 

национални мерки 

 

 

 

Идентифицира области (NUTS 3), 

които ще изискват целенасочени 

действия, и дава приоритет на 

мерките за конкретните засегнати 

области (NUTS 3) 

 

9.2 Ангажиране на общността 

 

 

 

Не споменава или отчита 

необходимостта от ангажиране и 

информиране на местната общност 

за ТПСП 

 

 

 

Отбелязва необходимостта от 

ангажиране на общността и признава 

съществуващи или планирани 

инициативи на общността, но не 

посочва как те ще бъдат интегрирани 

в TПСП или как общността ще бъде 

ангажирана и информирана 



 

 

 

 

Взема предвид необходимостта от 

ангажираност на общността, посочва 

как съществуващите и планираните 

инициативи на общността могат да 

бъдат интегрирани в ТПСП и дава 

ясна разпоредба за ангажиране и 

информиране на местната общност 



 

 

Принцип 10 

Използва висококачествен, независим и обективен анализ на 
предизвикателствата и възможностите 

 

 

10.1 Качество, обективност и 

целесъобразност на показателите за 

наблюдение и оценка на плановете 

 
N.B. Това вероятно ще бъде 

субективна оценка на 

рецензента 

 

 

 

Показателите, включени в ТПСП са 

съсредоточени върху цели на 

национално ниво, като например 

икономически растеж 

 

И / или 

 

Показателите са неподходящи или 

противоречат на целите на Фонда 

за справяне със социално-

икономическите предизвикателства, 

произтичащи от прехода към 

неутралност по отношение на 

климата 

 

 

 

Показателите, включени в ТПСП, са 

фокусирани на регионално ниво и са 

подходящи за целите на Фонда за 

справяне със социално-

икономическите предизвикателства, 

произтичащи от прехода към 

неутралност по отношение на 

климата, но не обхващат всички 

аспекти на справедливия преход, 

като се фокусират например върху 

само енергиен преход 

 

 

 
Показателите, включени в ТПСП, са 

съсредоточени на регионално ниво и 

са подходящи за целите на Фонда за 

справяне със социално-

икономическите предизвикателства, 

произтичащи от прехода към 

неутралност по отношение на 

климата и са комплексни, 

обхващащи както количествени, така 

и качествени мерки 



 

 

10.2 Възможност за преразглеждане 

на ТПСП по време на фазата на 

изпълнение въз основа на процес на 

преглед 

 

 

 

ТПСП не предвижда процес на 

ревизия дори за отстраняване на 

лоши резултати или за осигуряване на 

съгласуваност с ревизирания ИНПЕК 



 

  

 

 

ТПСП предвижда процес на 

преразглеждане от държавата членка, 

но процесът е неясен, например не 

включва дата или оценка на 

изпълнението до момента 

 

 

 

ТПСП предвижда процес на ревизия 

от държавата членка след 

актуализирането на нейния ИНПЕК 

или междинния преглед на 

програмите. Процесът на 

преразглеждане включва оценка на 

изпълнението до момента и трябва да 

се извърши в консултация със 

заинтересовани страни и партньори, 

както е посочено в Европейския 

кодекс на поведение за партньорство 
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