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Европейският зелен пакт

Наричан също Зелената сделка

Стратегическа цел - превръщане на ЕС в климатично
неутрален до 2050 г.

Най-амбициозната досега стратегия на ЕС за
справедливо и благоденстващо общество с модерна,
ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика

Стреми се към трансформация на линейния
индустриален модел към модел на кръгова
икономика

Одобрен на ниво ЕС – декември 2019
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Европейски зелен пакт – цели

➢ Намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г.

➢ Нулеви нетни емисии до 2050 г.

➢ Отделяне на икономическия растеж от използването на природни
ресурси и независимост от вноса на ресурси от трети страни

➢ Справедливост - никой човек или регион да не остане изоставен и
пренебрегнат от настъпващите промени
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Тематични области
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Климат - Неутрална по отношение на климата Европа 

 
Енергетика - преход към чиста, достъпна и сигурна енергия 

 

Вълна на саниране - подобряване на енергийните характеристики на 

сградите 

 
Устойчива индустрия - конкурентоспособна, зелена и цифрова Европа 

 
Околна среда и океани - опазване на околната среда 

 
Транспорт - осигуряване на ефективен, безопасен и екологичен транспорт 

 
Земеделие - здравословна продоволствена система за хората и планетата 

 
Научни изследвания и иновации - към трансформираща промяна 

 



Предложение за законодателен пакет на ЕС

„Подготвени за цел 55“
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Цели:

▪ Да приведе законодателството на ЕС в съответствие с целта за

намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до

2030 г.

▪ Да осигури балансирана рамка за постигане на целите на ЕС в
областта на климата, която:

– гарантира справедлив и социално оправдан преход

– запазва и засилва иновациите и конкурентоспособността на

промишлеността на ЕС, като същевременно гарантира равни условия

по отношение на икономическите оператори от трети държави

– стои в основата на позицията на ЕС на лидер в борбата с изменението

на климата в световен мащаб

Линк към предложението: https://cestarseed.com/

https://cestarseed.com/


Законодателни предложения в пакета

❑ Схема на ЕС за търговия с емисии - ЕСТЕ

❑ Намаляване на емисиите от сектори извън ЕСТЕ

❑ Гъвкави механизми по Регламента за земи и гори

❑ Енергия от възобновяеми източници

❑ Енергийна ефективност

❑ Инфраструктура за алтернативни горива

❑ Стандарти за емисиите на CO2 от леки и лекотоварни автомобили

❑ Енергийно данъчно облагане

❑ Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите

❑ Устойчиви авиационни горива

❑ По-екологични горива в корабоплаването

❑ Социален фонд за климата
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Европейски зелен пакт – нови предложения от 
март 2022 г. на ЕК

Цели:

▪ превръщане на устойчивите продукти в норма за ЕС

▪ насърчаване на кръговите бизнес модели

▪ засилване ролята на потребителите в екологичния 
преход

▪ намаляване на ресурсната зависимост на ЕС от внос 
от трети страни
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Европейски зелен пакт – нови предложения от 
март 2022 г. на ЕК

Инструменти за постигане на целите:

❑ Регламент за екодизайн за устойчиви продукти. 

❑ Нова стратегия за кръговост на текстила

❑ Регламент за строителните продукти за постигане на 
кръговост и целите за климата

❑ Нови правила за оправомощаване на потребителите в 
екологичния преход - да бъдат по-добре информирани 
относно екосъобразността на продуктите

Линкове към предложенията:  https://cestarseed.com/
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Предложение на ЕК от май 2022 г. -
Планът REPowerEU

Цел: Ускорена диверсификация на вноса на изкопаеми горива 
и осигуряване на независимост от основния  енергиен внос до 
2027 г. и ускоряване на екологичния преход

Основни елементи:

▪ Допълнително пестене на енергия

▪ Допълнително стимулиране на възобновяемите енергийни 
източници

▪ Диверсификация на доставките на нефт и природен газ за 
ЕС
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Предложение на ЕК от май 2022 г.:
Планът REPowerEU

Ключови предложения:

▪ повишаване целите на ЕС за ВЕИ на 45 % и за ЕЕ до 2030 
г.(спрямо пакета «Готови за цел 55»)

▪ слънчевите панели - задължителни за обществените и новите
жилищни сгради- съответно от 2025 г. и 2029 г.

▪ опростяване на процедурите за ВЕИ - създаване на специални
зони за вятърни и соларни паркове на национално ниво

▪ сделки в краткосрочен план за доставка на втечнен природен 
газ от САЩ, Канада и др. Платформа за съвместно закупуване от 
страни-членки, които желаят

▪ ценова защита на домакинства и промишлеността

Линкове към предложенията:  https://cestarseed.com/
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https://cestarseed.com/


Кръгова икономика
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Кръговата икономика е модел на производство
и потребление,  насочен към удължаване

на жизнения цикъл на ресурсите, материалите
и продуктите и ограничаващ до минимум 

отпадъците 



Линейната икономика не е устойчива

Извличаме Потребяваме ИзхвърлямеПроизвеждаме

Линеен модел на икономиката



Кръговата икономика в противовес на линейната
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Кръговата икономика - основни характеристики

❑ Намалява натиска върху първичните суровини и
природните ресурси, които са ограничени, както и
зависимостта от тях

❑ В основата и са практиките за:

o споделяне

o заемане

o повторно използване

o поправка

o рециклиране на съществуващи материали и продукти

❑ Използва вече съществуващи материали и продукти като
входящи материали за производството и намалява
отпадъците, емисиите и въглеродния отпечатък
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Ползи от кръговата икономика 

▪ Намалява използването на природни ресурси, натиска върху 
околната среда и емисиите на парникови газове

▪ Прекъсва връзката между икономическия растеж и 
потреблението на ресурси

▪ Повишава ресурсната ефективност и намалява материалните 
разходи

▪ Повишава сигурността в доставките на суровини и материали 
и конкурентоспособността

▪ Намалява разходите за обезвреждане на отпадъци

▪ Осигурява развитие на пазара на труда чрез създаване на 
нови работни места

▪ Спестява пари на потребителите

▪ Стимулира иновации и икономически растеж
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Национален контекст

▪ Национален План за управление на отпадъците 2021-2028 г.,
приет от Министерски съвет през 2021 г.

▪ Стратегия и план за действие за преход на Република България
към кръгова икономика за периода 2021-2027 г. (проект!)

▪ Възможност за българския бизнес, публични и
неправителствени организации, образователни и научни
институции, граждани, да участват пълноценно в стартиралия
диалог и действия за промяна на съзнанието, поведенческите
модели и бизнес процесите, така че всички заедно да
гарантираме една по-чиста околна среда при устойчив
икономически растеж.
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Въпроси и коментари

17


	Slide 1:  Проект LIFE20 NGO4GD/BG/000017  „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ Финансиран от Програма LIFE на Европейския съюз 
	Slide 2: Европейският зелен пакт
	Slide 3: Европейски зелен пакт – цели
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6: Законодателни предложения в пакета
	Slide 7: Европейски зелен пакт – нови предложения от март 2022 г. на ЕК
	Slide 8: Европейски зелен пакт – нови предложения от март 2022 г. на ЕК
	Slide 9: Предложение на ЕК от май 2022 г. -  Планът REPowerEU 
	Slide 10: Предложение на ЕК от май 2022 г.:  Планът REPowerEU 
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13: Кръговата икономика в противовес на линейната
	Slide 14: Кръговата икономика - основни характеристики
	Slide 15: Ползи от кръговата икономика 
	Slide 16: Национален контекст
	Slide 17: Въпроси и коментари

