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The conditions for applying the "best practices " are analyzed for their collection and analysis of the 
information for the preparation of the GHG emission Inventory in Bulgaria. On the basis of the new 
methodological requirements of the Good Practice IPCC/OECD Guidance, 2000 methodological instructions 
for implementation of a system for collecting, processing and saving the data for the GHG Inventory have 
been projected and elaborated. 

The information for the inventories is updated and the tables for the Common Reporting Format 
(CRF) of UNFCCC are completed. A large-scale recalculation has been done for all of the inventories up to 
now. In the preparation of the annual National GHG Inventory Reports new form and structure of the reports 
are applied which improve the completeness and transparency of the reached results. 

The last result for 2003 GHG inventory are shown. 

Република България се присъедини кьм Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата (РКОНИК) през 1992 г. в Рио де Жанейро. Народното събрание ратифицира РКОНИК през 
март 1995 г. 

Като част от страните в Анекс I от Конвенцията, България има задължението да провежда 
ежегодни инвентаризации на емисиите на парникови газове (ПГ) по източници и поглътители 
съгласно утвърдената от РКОНИК методология. 

Изготвянето на инвентаризациите до сега е съобразено с Ревизираното Ръководство на IPCC от 
1996 г. (РР), утвърдено като основен методически документ за изчисляване на емисиите на ПГ по 
РКОНИК. Друг основен методически материал, който се използва е Ръководството на IPCC/OECD по 
добри практики (РДП) за инвентаризация на ПГ и управление на неточността им . 

В РДП са разгледани четири основни тематични направления. 

На първо място са групирани оценки за най-добрите практики по отделни сектори на 
икономиката (енергетика, промишлени процеси, селско стопанство, отпадъци). За всеки от тези 
сектори са предложени: 

Методи за оценка на основата на схема за избор на решение по даден процес; 

Препоръки за най-широко използваните емисионни фактори и други параметри и 
показатели при инвентаризациите на ПГ; 

Процедури за управление и контрол на качеството; 

Обхват и обем на необходимата информация, която е нужна за оценка на емисиите на ПГ; 

Нивото на неопределеност за съответната категория източници на ПГ. 

В тази част от РДП са съсредоточени определенията и оценките за това при какви прилагани 
методи, параметри и др. може да се счита, че има съответствие с "добрите" практики. 

На второ място са предложени методи за количествена оценка на неопределеността на всеки 
източник на емисии на ПГ. Определя се и делът на източника в общата оценка за неопределеност на 
националната инвентаризация на ПГ като цяло. 
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На трето място се предлага методика за приоритетно подреждане на основните (кл*040 > 
източници на емисии на ПГ. Заедно с това се дават указания кога и как да се преизчисляват предходни 
инвентаризации с оглед осигуряване на еднородни и съгласувани оценки на емисиите по сектори и 
видове ПГ. 

На четвърто място се представя и дискутира "добрата" практика по отношение на 
процедурите за осигуряване и контрол на качеството. Добрата практика обхваща стандартит 
измерване, периодични изчисления, процедури по документиране на данните и архивирането 
Също така е описана и система за независим анализ и одити. 

Важна особеност на РДП е, че не преразглежда и не изменя РР на IPCC. РДП съдържа 
справочна информация, която се съгласува с РР и го допълва в различна степен. 

Всички инвентаризации на ПГ досега (за 1988г. и периода 1990-2003 г.) са изготвени от един и 
същи екип, който сега е в "Институт по енергетика" АД - гр. София. В рамките на разработката 
"Преизчисляване на емисиите на ПГ за базовата 1988 г. и за периода 1990-2002 г." през 2004 г. са 
преоценени много данни и емисионни фактори, актуализирани са и попълнени таблиците от общия 
формат на ООН за докладване (CRF). Извършена е широкомащабна преоценка на всички 
инвентаризации досега като са решени следните задачи: 

Актуализиране на данните за базовата 1988 г. на основата на материалните баланси на 
горивата подадени от НСИ; 
Преизчисляване на инвентаризациите за 1990-2002 г. с подготовка на липсващите до сега 
таблици от CRF формата за годините от 1990 до 1997 г. Обновяване на съществуващите 
CRF таблици за 1998-2002 г. 
Подобряване на еднородността на временните редове за емисиите на ПГ посредством 
добавяне на липсващи данни в съответствие с препоръките на "добрите" практики. 
Преоценка на емисиите на ПГ по референтния подход с отчитане на специфични за 
страната емисионни фактори за емисии на С02 от твърди горива. 
Отчитане на емисиите на С02 от не енергийното използване на горива в промишлеността 

В настоящия доклад са представени измененията на емисиите на ПГ в страната за 1988, и 
периода 1990-2003 г. Разгледани са емисиите на основните ПГ - въглероден диоксид (С02), метан 
(СНд), азотен оксид (N20), ПГ - прекурсори (NO*, CO, NMVOCs), серен диоксид (S02) и емисиите на 
хидрофлуорокарбони (HFCs), перфлуорокарбони (PFCs) и серен хекса флуор ид (SF6). 

Отчетени са и нови методически материали от централизираната инспекция на 
инвентаризациите на десет водещи европейски страни през месец октомври 2004 г. в гр. Бон, Германия 
както и опитът от участието на наши експерти в ревизията на инвентаризацията на Холандия. 

На Фигура 1 е показан тренда на изменение на агрегираните емисии за периода 1988-2003 г. 

Фигура 1 

Тренд на общите емисии на ПГ (без горско стопанство) 
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В Таблица 1 са посочени трендовете на основните ПГ и сравнение с емисиите през базовата 
1 9 8 8 г . 

Трсндове на емисиите на основните ПГ, Cg 

Парникови газов е/ 
години 

1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

С02 98572 85539 67956 61105 63618 61278 64731 
СН, 25008 21463 18839 17523 15772 14645 14287 

N20 14805 12943 10176 8698 7968 8010 8248 

HFCs 0 0 0 0 0 0 3 
PFCs 76 47 21 28 19 46 47 
SF6 0 0 0 0 0 0 1 
ОБЩО 138460 119992 96992 87354 87377 83980 87317 
ДЯЛ % 100 87 70 63 63 61 63 
Парникови 
газове/ години 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

С02 63156 61576 54303 50530 4990 
3 

51472 48758 53321 

СН, 13214 11335 10468 9029 9043 8337 8493 9366 

N2O 8056 7789 6489 6352 6723 6626 6275 6456 

HFCs 0 0 0 0 0 0 0 0 
PFCs 46 37 69 44 33 16 21 21 
SF6 1 2 2 2 2 2 3 3 
ОБЩО 84473 80739 71330 65956 6570 

4 
66454 63550 69167 

д я л % 61 58 52 48 47 48 46 50 

Емисиите на основните парникови газове и парниковите газове прекурсори за последната 
година на инвентаризация - 2003 са дадени в Таблица 2. 

Изменението на емисиите на ПГ в сравнение с предходната година-2002 показва тенденцията 
на повишаване на икономическата активност в страната. Най голям принос към реализирания ръст 
има енергетиката поради предсрочното извеждане на блокове 1 и 2 в АЕЦ Козлодуй. Почти за всички 
ПГ се наблюдава ръст на емисиите както следва: 

Агрегирани, в С02-екв. - 8.86 % 
С 0 2 - 9.3 % 
O b - 10.4 % 
N20 - 2.89 % 
NOx - 8.7 %, CO - -9.7 %NMVOCs - -5.8 % и SOx - 6.1 % 

Намалението на емисиите на СО се дължи на значително по-слабата реколта на растителни 
култури през 2003 (с 52 % по-малък добив на пшеница и с 57 % на ечемик) а на NMVOCs - поради 
намаленото използване на лепила и разтворители. 

Анализирани са условията за прилагане на "най-добрите практики" при събиране и анализ на 
информацията за изготвяне на инвентаризациите на ПГ в България. На основата на новите 
методически изисквания на Ръководството на IPCC по "добри" практики са проектирани и изготвени 
методически указания за внедряване на система за събиране, обработка и съхранение на данните за 
инвентаризация на ПГ. 

По препоръка на "добрите" практики основните принципи, на които трябва да се подчинява 
събирането, обработката и верификацията на данните са: 

• Пълнота по обхват на газове и източници; 
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• Съпоставимост на текуща с предходни години, т.е. еднородност на времевите редове от Аании' 
• Ефективност при използване на ресурсите. 

Спазването на горните принципи гарантира изпълнение на изискванията на IPCC/OECD з 
консистентност и прозрачност на данните, както и въвеждането на "добрите" практики като елемент с 
процеса на инвентаризация на ПГ. 

Наличието на механизъм и методология за международен контрол и ежегодно ревизиране н 
резултатите от инвентаризациите от екип на Секретариата на Конвенцията спомага за повишаван 
качеството на инвентаризациите и създава условия за обосновани и представителни сравнения н 
резултатите с тези получени от други методики за инвентаризация на ПГ. 

Емисии на парникови газове за 2003г. по сектори, Gg 
Таблица 

ПГ/Сектори с о 2 СН4 NjO NOx CO NMVOC 
s 

SOj 

ОБЩО 46 265.40 445.99 20.83 135.29 385.28 58.38 1 042.7 
1. Енергия 53 321.38 84.93 8.54 124.77 362.05 30.61 1 025.0 
А. Изгаряне на горива 49 035.44 2.79 8.54 124.77 362.05 30.61 1025.06 
1. Енергетика 49035.44 0.45 7.87 57.73 6.04 0.42 866.0 
2. Промишленост и строителство 28329.87 0.24 0.33 15.85 6.34 0.05 89.8 
3. Транспорт 11402.14 1.24 0.13 45.41 182.50 30.15 8.7 
4. Други сектори 7097.83 0.41 0.21 4.58 55.74 0.00 60.3 
5. Други 2205.59 0.44 0.00 1.20 111.43 0.00 0.0 
В. Случайни емисии 0.00 82.14 0.00 0.00 О.ОС 0.00 0.0 
1. Въгледобив 0.00 57.54 
2. Нефт и газ 24.60 
2. Промишленост 4285.94 2.79 3.74 9.89 6.12 13.23 17.6 
А Промишленост за строителни материали 2279.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.7 
В. Химическа промишленост 345.10 0.27 3.74 9.62 3.15 4.13 14.5 
С. Металургия 1661.74 2.51 0.00 0.08 2.27 0.19 1.4 
D. Други промишлености ' 0.00 0.00 0.00 0.19 0.70 5.90 0.8 

Е. Производство на Халокарбони и SF6 

F. Потребление на Халокарбони SF6 

G. Други 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99 0.0 
3. Използване на разтворители 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.54 0.0 
4. Селско стопанство 0.00 99.01 8.06 0.62 17.11 0.00 0.0 
А Ентерична ферментация 0.00 71.54 
В. Обработка на оборска тор 24.38 1.27 
С. Отглеждане на ориз 2.27 
D. Селскостопански почви 6.77 
Е. Предписано изгаряне на саваните 
F. Изгаряне на стърнища 0.81 0.02 0.62 17.11 
G. Други 
5. Промяна в земеползвянето и горите -7 055.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.o. 

А. Изменение на биомасата в горите -7 055.98 
В. Конверсия на горски площи и пасища 
С. Запустели обработваеми земи 

D. Емисии и поглъщане на СОг от почвите 
Е. Други 
6. Отпадъци 259.27 0.48 0.00 0.00 0.00 0.0< 
А Депониране на твърди отпадъци 0.00 200.79 
В. Третиране на отпадъчни води 58.48 0.48 
С. Изгаряне на отпадъци 
D. Други 
7. Други (моля уточнете) 
Международна бункеровка 920.82 0.05 0.01 11.17 3.71 0.79 0.9( 
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