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Одитиране и по-нататъшно развитие на българската система за управление на 
качеството за докладване на парниковите газове  
 

ТЕЦ-овете на въглища са източници на емисии на парникови 
газове (Снимка: Rike/pixelio.de) 

Предпоставки 

България ратифицира Рамковата Конвенция по 
Изменение на Климата (РКООНИК) през 1995 и 
Протокола от Киото през 2002, и така, като страна 
от Приложение Б, е задължена да намали емисиите 
си на парникови газове и да подава годишно 
тяхната инвентаризация до Секретариата на 
РКООНИК и, съгласно Решение 280/2004/EК, 
също и до Европейската Комисия. Тази 
инвентаризация трябва да се изготвя в съгласие с 
действащите Насоки на МЕГИК и на 
Ръководството за Добра Практика за 
Националните Инвентаризации на Парниковите 
Газове на МЕГИК, които поставят освен 
технически изисквания, също и изисквания към 
Контрола на Качеството (КК) и Осигуряването на 
Качеството (ОК). 
През 2010 Българската Национална Система за 
Инвентаризация (БНСИ) беше прегледана от 
международни експерти от името на Секретариата 
на РКООНИК, които идентифицираха нужда от 
подобрение. Отправна точка на този проект бяха 
молбата на Министерството на Околната Среда и 
Водите на България, както и последвалият кратък 
одит от страна на координатора по качеството на 
немската Агенция по Околната Среда, по време на 
който бяха идентифицирани редица възможности 

за подобрение. Сред тези бяха упоменати 
инструменти и процеси, цикъл на подобрение, 
контролни списъци за КК/ОК, план за подобрение 
на инвентаризацията, организация на процесите, 
както и роли и отговорности. 

Проект 

Съдържанието на проекта включваше одитиране и 
по-нататъшно развитие на системата за 
управление на качеството на БНСИ с цел нейното 
подобрение и постигане на съгласуваност с 
изискванията на МЕГИК. Целевата група на 
проекта бяха на първо място екипът по 
инвентаризацията на БНСИ, като бяха включени и 
външни експерти (най-вече доставчици на данни). 
След първоначален одит, по време на пет семинара 
бяха обсъдени мерки за оптимизация и 
подобрение, беше предоставена и практическа 
помощ за бъдещите дейности по КК/ОК и 
верификацията. Завършекът на проекта 
представляваше, първо, семинар по Осигуряване 
на Качеството, по време на който участниците 
проведоха вътрешни одити и по този начин 
приложиха на практика наученото през 
последните месеци, и, второ, семинар по 
верификация, който предостави на участниците 
поглед върху възможни задълбочени мерки по 
КК/ОК. 
Важен резултат от проекта е новият, по-практичен 
Наръчник по Качеството, който съдържа 
съществените процедури и процеси, както и 
ревизиран контролен списък за КК/ОК.  

 
Програма за консултантска помощ за Централна 
и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия на 
Министерството на околната среда, опазване на 
природата и ядрена безопасност на Германия 
Агенция по околна среда на Германия  
Проектно звено: AAP-info@uba.de 
www.umweltbundesamt.de 

Техническо управление: 
Агенция по околна среда на Германия 

Стефан Шилер 
Тел.: +49-340-2103-2039 
stephan.schiller@uba.de 

Координация на проект:  
Проектно звено  

Агенция по околна среда на Германия 
Катaринa Ленц 

Тел.: +49-340-2103-2243 
katharina.lenz@uba.de 
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