
0 
Проект за борба с изменението на климата –  
Колективни иновации за борба с изменението на климата 
Проект № 2020—1-UK01-KA204—079203  

 



1 
Проект за борба с изменението на климата –  
Колективни иновации за борба с изменението на климата 
Проект № 2020—1-UK01-KA204—079203  

 
 
 

Проектът „Колективни иновации за борба с изменението на климата” е съфинансиран 
от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Тази публикация отразява само 
възгледите на авторите, Европейската комисия не може да носи отговорност за 
използването на съдържащата се в нея информация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автори 
Adelina Hristova 
Bremley Lyngdoh 
Stefano Mainero 
 
Сътрудници 
Abel Fernandez 
Alex Mawby 
Aurélie Rompler 
Dimitar Filipov 
Dimitar Hristov 
Grigoris Chatziantoniou 
Laura Monasterio 
Stanislav Chervenkov 
Theodora Sotirova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата на публикуване: 2 май 2022 г.  



2 
Проект за борба с изменението на климата –  
Колективни иновации за борба с изменението на климата 
Проект № 2020—1-UK01-KA204—079203  

 



3 
Проект за борба с изменението на климата –  
Колективни иновации за борба с изменението на климата 
Проект № 2020—1-UK01-KA204—079203  

 

Международният екип на проекта благодари на всички участници 
от страните-партньори по него, които се включиха в 

дейностите, довели до изготвянето на този наръчник. 
 



4 
Проект за борба с изменението на климата –  
Колективни иновации за борба с изменението на климата 
Проект № 2020—1-UK01-KA204—079203  

Съдържание 
(Кликнете върху името на раздела, който искате да разгледате) 

Съдържание ........................................................................................................................................................ 4 

Благодарности .................................................................................................................................................... 6 

Партньори по проекта ............................................................................................................. 6 

Резюме ................................................................................................................................................................. 8 

Предговор ............................................................................................................................... 9 

Как да използвате този наръчник ............................................................................................................... 10 

Какво ще откриете ................................................................................................................ 10 

Проект за борба с изменението на климата ......................................................................... 11 

Цели на проекта .................................................................................................................... 12 

Ключови понятия ............................................................................................................................................. 13 

Изменение на климата .................................................................................................................................. 20 

Последици от изменението на климата: .............................................................................. 21 

Актуално състояние на изменението на климата в световен мащаб ............................................... 23 

Състояние на изменението на климата през 2020 г. ............................................................ 23 

Основни заключения от състоянието на климата през 2020 г. ......................................... 23 

Как се озовахме тук? История за изменението на климата .............................................. 29 

Основни причини и фактори за изменението на климата ................................................ 30 

Какво се очаква да се случи до 2050 г.? ............................................................................ 33 

Преглед на състоянието на изменението на климата в Европа ........................................... 37 

Въздействието на Covid-19 върху изменението на климата ................................................. 40 

Въглероден отпечатък .................................................................................................................................... 42 

Измерване на екологичния и въглеродния отпечатък ......................................................... 42 

Съществуващи инструменти за измерване на въглеродния отпечатък ............................... 44 

Физически лица ................................................................................................................. 44 

Бизнес ................................................................................................................................ 45 

Намаляване на въглеродния отпечатък ............................................................................... 46 

Физически лица ................................................................................................................. 46 

Бизнес ................................................................................................................................ 48 

Смекчаване на последиците и адаптиране към изменението на климата .................................... 49 

Пътят към нулевите нетни емисии ....................................................................................... 50 

Устойчиво развитие и Цели на ООН за устойчиво развитие ............................................................... 51 

Какво е устойчиво развитие? ................................................................................................ 52 

Устойчивост и устойчиво развитие .................................................................................... 52 

Графици за устойчивост .................................................................................................... 53 



5 
Проект за борба с изменението на климата –  
Колективни иновации за борба с изменението на климата 
Проект № 2020—1-UK01-KA204—079203  

Какво представляват Целите на ООН за устойчиво развитие ............................................... 54 

Цел за устойчиво развитие 13 ............................................................................................... 55 

Устойчивото развитие и ролята му за изменението на климата ...................................... 56 

Картографиране на ЦУР .................................................................................................... 57 

За преподавателите [Как да обучаваме предприемачите и малките и средни предприятия по 

темата за изменението на климата] .......................................................................................................... 66 

Обучение по осведоменост за изменението на климата ..................................................... 66 

Частният сектор — ключов фактор за екологичния преход и борбата с изменението на 
климата ............................................................................................................................. 67 

Обучителни модули .......................................................................................................... 69 

Първа група от обучителни модули за преподаватели (ментори) ....................................... 70 

Модули за проектно и творческо мислене и за решаване на проблеми .......................... 70 

Втора група обучителни модули за преподаватели (ментори) ............................................ 73 

Модули за зелено предприемачество и борба с изменението на климата ..................... 73 

Геймификация и набор от игрови техники (карти) ............................................................... 74 

Геймификация .................................................................................................................. 74 

Набор от техники за дизайнерско мислене ...................................................................... 75 

Заключения ....................................................................................................................................................... 87 

Приложения ...................................................................................................................................................... 87 

Приложение 1 ....................................................................................................................... 88 

Игра Анализ на причинно-следствените връзки ............................................................... 88 

Приложение 2 ....................................................................................................................... 92 

Изследване на реални климатични казуси ....................................................................... 92 

Приложение 3 ...................................................................................................................... 148 

Проучване ........................................................................................................................ 148 

Резултати от обзора .......................................................................................................... 151 

Библиография ................................................................................................................................................. 157 

 
 
 



6 
Проект за борба с изменението на климата –  
Колективни иновации за борба с изменението на климата 
Проект № 2020—1-UK01-KA204—079203  

Благодарности 
 
Настоящият наръчник споделя опита, прозренията и научните изследвания в областта на 
изменението на климата и Целите за Устойчиво Развитие на ООН (ЦУР на ООН) на Worldview 
Impact Foundation и EPN Consulting и всички партньори по проекта за борба с изменението на 
климата: International Association of Science Parks & Areas of Innovation; Creative District; IDEC; 
CEED Bulgaria и Клуб по управление на знания, иновации и стратегии.  
 
Наръчникът Изменението на климата и нашето устойчиво развитие [Наръчник ИК] е създаден 
като част от проекта „Колективни иновации за борба с изменението на климата”, 
съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. 
 
Наръчникът се основава на работата на различни организации в областта на изменението на 
климата, на ЦУР на ООН и на устойчивото развитие по Света, които вече са споделили своите 
прочувания и разбирания по тези теми чрез различни инициативи. Целта на този наръчник е да 
осигури мащабна основа за подпомагане на обучителите в тяхното лично и професионално 
развитие по отношение на темата за изменението на климата. 
 

Партньори по проекта 
 

 
 
 

 
EPN Consulting UK 

Организацията е основана през 2009 г. в Лондон и е 
специализирана в консултантски услуги. Експертният опит на 
компанията е в областта на европейския бизнес, европейските 
проекти, интелигентните транспортни системи и устойчивия 
транспорт, MaaS (мобилността като услуга) и интелигентната 
мобилност в интелигентните градове. 
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Worldview Impact Foundation UK Международна организация с нестопанска цел, с мисия да оказва 
въздействие върху обикновените хора, за да създаде 
положителни промени. Тя работи за смекчаване на изменението 
на климата чрез създаване на устойчив поминък за бедните, за 
намаляване на бедността, с цел да се подобрят условията на 
живот в развиващия се свят. 

International Association of 
Science Parks and Areas of 
Innovation  

Глобална мрежа на познанието, която обединява съществуващи и 
развиващи се научно-технологични паркове, области на иновации 
и базирани на иновациите бизнес инкубатори. IASP има над 350 
членове в 79 държави, което представлява мрежа от над 115 000 
компании в областта на иновациите. 

Creative District - Белгия Организация с нестопанска цел, придружаваща и подкрепяща 
инициативи в сектора на креативните и културните индустрии за 
обществено въздействие. В нея ценностите на творчески и 
приобщаващи проекти с човешко измерение съпътстват духа на 
предприемачество и иновации. 

СEED България Фондация, която насърчава предприемачеството чрез 
предоставяне на знания, ноу-хау и контакти, за да помогне на 
предприемачите да развият бизнеса си на по-високи нива. 
Фондацията работи и има регионални офиси в над 14 страни по 
света. 

Клуб по управление на знания, 
иновации и стратегии – 
България/ KISMC Bulgaria 

Организация с нестопанска цел, създадена от научни работници, 
професионални експерти, консултанти и обучители, за да 
насърчава управлението на знанията и иновациите в България и 
да подпомага развитието на иновационната екосистема в региона 
чрез преодоляване на дистанцията между образованието, 
научните изследвания и бизнеса. 

IDEC Гърция Консултантска компания за обучения в Гърция. Дейностите ѝ 
включват обучение, управленско консултиране, осигуряване на 
качеството, оценка и разработване на решения в областта на ИКТ, 
както за частния, така и за публичния сектор.  

 
Уебсайтът на проекта „Колективни иновации за борба с изменението на климата“ може да 
бъде разгледан тук: https://fightclimatechange.earth/  
 

 
 
 

https://fightclimatechange.earth/
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Резюме 
 
Интелектуалният резултат 1: „Изменението на климата и нашето устойчивото развитие“, с 
абревиатурата Наръчник ИК е първият инструмент на проекта „Колективни иновации за борба 
с изменението на климата“. 
 

Основната идея за разработването на този наръчник е съсредоточаването върху предоставяне 
на добре структурирани и лесни за асимилиране системни насоки, съобразени с обучителите. 
Наръчникът ще им помогне с различни компоненти, касаещи изменението на климата и ЦУР, 
които те могат да подберат и да добавят към своето преподаване, обучителни, коучинг или 
менторски сесии и така да допринесат с придобитите знания за организацията, с която работят. 
 

Проектът „Колективни иновации за борба с изменението на климата“ е продължение на вече 
завършените проекти по програма „Еразъм+” „Инкубатор на въздействия за засилване на 
устойчивостта (i2 SustainIT)“ — увеличаване на разбирането и обмена на знания за 
въздействията, инвестициите със социален ефект и устойчивото развитие, с цел справяне с 
обществените и екологичните предизвикателства и „Насърчаване на помощта за социално 
предприемачество чрез обучение (BASET)“ — поощряване на социалното предприемачество.  
 

Въз основа на достиженията, осъществени по време на изпълнението на тези проекти, 
вярваме, че „Борба с изменението на климата” ще повиши осведомеността по тази 
предизвикателна тема, както и ще увеличи възможностите на преподавателите да внедрят тези 
знания в своите коучинг и менторски сесии.  
 

Изменението на климата не е нова тема, по нея е налично огромно количество информация за 
„усвояване“, поради което „Борба с изменението на климата” се фокусира върху обработената 
информация и специфичните инструменти за подпомагане на преподавателите при 
предоставяне на обучение по темите за изменението на климата и устойчивото развитие.  
 

Целта ни е съдържанието на този наръчник да бъде приложимо в разнообразни дейности и 
контекст. Различните раздели могат да се използват като допълнения към обширна гама 
материали, подкрепящи обучителите, не само в рамките на тази група. Материалите могат да 
се използват от всеки, който желае да научи повече за изменението на климата и ЦУР. 

https://fightclimatechange.earth/
https://fightclimatechange.earth/
https://fightclimatechange.earth/
https://www.i2sustainit.eu/
https://www.i2sustainit.eu/
https://www.i2sustainit.eu/
http://www.baset.info/
http://www.baset.info/
http://www.baset.info/
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Предговор 
 
От името на моя екип, имам удоволствието да споделя информацията в този наръчник, който 
обединява опита, достиженията и научните изследвания в областта на справянето с 
предизвикателствата, пред които сме изправени поради глобалното изменение на климата, 
резултати, постигнати от Worldview Impact Foundation, EPN Consulting и всички останали 
партньори по проекта „Борба с изменението на климата“: Международна асоциация на 
научните паркове и областите за иновации; CEED България; Creative District - Белгия; IDEC и Клуб 
по управление на знания, иновации и стратегии. 
Докато отбелязваме Десетилетието на ООН за Възстановяване на Екосистемите от 2021 до 
2030 г., сме длъжни да изпълним своята роля в съответните държави и региони по света, като 
работим за изпълнението на Парижкото споразумение за климата и целите на ООН за 
устойчиво развитие до 2030 г. в сътрудничество с нашите конкретни партньори по места. 
Светът се затопля бързо и температурите продължават да се покачват ежегодно, което 
оказва влияние в световен мащаб върху екосистемите, които подсигуряват живота ни, 
предизвиквайки топене на ледниците, което води до покачване на морското равнище и 
застрашава живота на уязвимите хора, живеещи в малки островни държави и крайбрежни 
райони. Мъртвите зони в океаните продължават да се разрастват ежегодно, поради 
токсичното замърсяване и увеличаването на концентрацията на въглероден диоксид във 
водата, а това води до срив на морските екосистеми от водорасли, коралови рифове, морска 
трева, планктон, келп и т.н., които произвеждат 70 % от кислорода в атмосферата. 
 Световните лидери поеха национални ангажименти за намаляване на въглеродните си емисии 
в надпреварата за нулеви нетни емисии до 2050 г. по време на конференцията COP26 в Глазгоу 
през ноември 2021 г., но освен ако младите хора, коренното население, гражданското 
общество, неправителствените организации и частният сектор не участват пълноценно в 
процеса на изпълнението им, тези политически споразумения, сключени по време на глобалните 
преговори и конференции на ООН, са безсмислени. Следователно, наша отговорност е да даваме 
пример във всяко направление, чрез което можем да провокираме положителни промени от 
страна на обикновените хора. 
Като пример, нашите мащабни устойчиви инвестиции за възстановяване на мангровите гори в 
района на делтата в Мианмар, имат множество ползи, които пряко засягат 6 от ЦУР на ООН, 
като всеки долар е инвестиран за засаждане на едно мангрово дърво. Значението на 
възстановяването и защитата на мангровите гори е отразено най-ясно в Цел за устойчиво 
развитие (ЦУР) 14, която се фокусира върху устойчивото управление на океаните и 
крайбрежията, като признава огромната значимост на мангровите гори за местните 
общности. Възстановяването на мангровите гори също така подпомага постигането на много 
други ЦУР, включително премахване на бедността и глада (ЦУР 1 и ЦУР 2), осигуряване на 
поминък и икономически растеж (ЦУР 8), предприемане на действия срещу въздействието на 
изменението на климата (ЦУР 13) и спиране на унищожаването на биоразнообразието (ЦУР 15). 
Досега сме засадили 20 милиона мангрови дървета, които ще преработят 20 милиона тона CO2 
от атмосферата, тъй като ще продължават да растат в продължение на 20 години. 
Крайната ни цел е да засадим 1 милиард дървета до 2030 г., да се разраснем не само в Азия, но и 
да повлияем на други мангрови държави в Африка и Южна Америка. 
Готвим се да ви държим ангажирани не само с това, което сме 
представили в настоящия наръчник, тъй като всеки трябва да играе 
роля за създаване на положителни промени на планетата 
посредством ползотворно сътрудничество и значими партньорства 
в борбата с изменението на климата и чрез възстановяване на 
равновесието на Земята за идните поколения. 
Д-р Бремли У. Б. Лингдо  
Основател и СЕО 
Worldview Impact Foundation   

https://www.worldviewimpact.org/
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Как да използвате този 
наръчник 
 
Докато проектът „Борба с изменението на климата“ ще разработи четири инструмента за 
подкрепа на преподаватели, собственици/управители на МСП и физически лица, Наръчникът 
ИК се фокусира върху обучителите и им предоставя обширна информация по темите за 
изменението на климата, въздействието върху околната среда, ЦУР на ООН и интерактивните 
обучителни материали, които преподаващите да избират и да включват в своите обучения, 
коучинг, менторски сесии и др. Наръчникът е лесен за асимилиране и е структуриран по начин, 
който е удобен за търсене, възприемане и използване. 
 

Какво ще откриете  
 
Наръчникът е структуриран така, че да научите повече за проекта „Борба с изменението на 
климата“ и откъде идва идеята за него. Освен това, ще откриете обзор по темите за 
изменението на климата, за целите на ООН за устойчиво развитие, за въглеродния отпечатък, 
обучителни модули за преподаватели, практически казуси от организации, работещи в 
областта на климата, резултати от проучвания и т.н. 
Препоръчваме ви да прегледате целия наръчник, като същевременно използвате 
съдържанието, за да се насочите директно там, където смятате, че ще ви трябват допълнителни 
знания или ноу-хау.  
Разбираме, че наръчникът не е напълно изчерпателен или окончателен, че има какво да се 
добави по темата, но смятаме, че сме включили достатъчно информация, за да Ви подкрепим 
във Вашето запознаване с темите за изменението на климата, целите на ООН и устойчивото 
развитие. 

 

Наръчник за нашето устойчиво развитие 

Този наръчник подпомага преподавателите да се развиват лично и професионално в областта 
на изменението на климата. Обучителите трябва да разберат темата наистина добре, да бъдат 
посланици както на индивидуална промяна, така и пред лицата/групите, с които работят. 
Фокусът на наръчника е върху преподавателите, работещи с предприемачи и МСП. Целта ни е 
постепенното предаване на знания и вдъхновение от партньорите в проекта „Борба с 
изменението на климата” към преподавателите, а от тях — към бизнеса и след това – към 
отделните хора. 
Намерението при създаването на Наръчника е той да допринесе за своеобразна верижна 
реакция на повишаване на осведомеността относно изменението на климата сред разнородно 
множество от общности. 
Резултат — Наръчникът Изменението на климата и нашето устойчиво развитие [Наръчник ИК] 
предоставя лесна за възприемане информация по темите за изменението на климата и целите 
на ООН за устойчиво развитие, в подкрепа на преподавателите при прилагане на по-устойчив 
подход към предприемачите и МСП, с които работят. 

 

 
Педагози 

 
Бизнес 

 
Физически 

лица 
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Проект за борба с изменението на климата 
 
Крайната цел на проекта е да се създаде набор от мощни инструменти, които да допринесат за 
борбата с изменението на климата чрез колективни иновации и усилия. 
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Цели на проекта 
 
Като цяло, очакваният резултат от проекта „Борба с изменението на климата“, е създаването 
на висококачествени материали, които да поощряват разбирането на последиците от 
изменението на климата, на ЦУР на ООН от различни гледни точки, на подходите за 
възпитаване на екологични ценности и култура в организациите; материали в помощ при 
намирането на начини за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. 
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Ключови понятия 
 
В контекста на изменението на климата, в Наръчника са използвани няколко ключови понятия 
(включително полезна терминология), които са отлично описани в речниците на следните 
няколко източника: Отдел на БиБиСи (BBC) за наука и околна среда1, (Агенция за защита на 
околната среда на САЩ) EPA2, Проект за климатичната реалност3 и Скай Нюз (Sky News)4 по-
долу: 
 

Понятия от А до Я 
 

Биогорива 

Газообразни или течни горива с растителен произход. В това число: дървесина, дървесни 

отпадъци, дървесни спиртове, торф, железопътни траверси, дървесни остатъци, отработени 

сулфитни спиртове, селскостопански отпадъци, слама, гуми, рибни масла, талово масло, 

утайки, отпадъчни алкохоли, твърди битови отпадъци, газове от сметища, други отпадъци и 

етанолът, включен в авто-горивата. 

 

Биомаса 

Материали с биологичен произход, включително органичен материал (жив и мъртъв), над и 

под земята, например дървета, посеви, треви, отпадъци от дървета, корени, животни и 

животински отпадъци. 

 

Биоразнообразие 
Широк спектър от живи организми, като животни и растения, в околната среда. Биологичното 

разнообразие е от съществено значение за оцеляването на екосистемите. Например, без 

растения нямаше да има кислород, а без опрашването, извършвано от пчелите, нямаше да има 

плодове или ядки. 

 

Биосфера 

Частта от Земята, включваща всички екосистеми и живи организми, в атмосферата, на сушата 

(наземната биосфера) или в океаните (морска биосфера), включително получената мъртва 

органична материя, като отпадъци, органични вещества в почвата и океански детрит. 

 

Време (атмосферно време) 
Атмосферното състояние в даден момент или период, на дадено място. Измерва се 
посредством показатели като вятър, температура, влажност, атмосферно налягане, облачност и 
валежи. На повечето места по Света, времето се променя според часа, деня и сезона. Климатът 
в по-конкретен смисъл обикновено като „осреднен”, а още по-точно – като статистическо 

 
1Виж повече на: https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11833685 
2Виж повече на: https://19january2017snapshot.epa.gov/climatechange/glossary-climate-change-terms_.html 
3Виж повече на: https://www.climaterealityproject.org/blog/key-terms-you-need-understand-climate-change 
4Виж повече на: https://news.sky.com/story/climate-change-an-a-z-glossary-of-the-words-you-need-to-know-in-the-fight-

against-global-warming-12267395 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11833685
https://19january2017snapshot.epa.gov/climatechange/glossary-climate-change-terms_.html
https://www.climaterealityproject.org/blog/key-terms-you-need-understand-climate-change
https://news.sky.com/story/climate-change-an-a-z-glossary-of-the-words-you-need-to-know-in-the-fight-against-global-warming-12267395
https://news.sky.com/story/climate-change-an-a-z-glossary-of-the-words-you-need-to-know-in-the-fight-against-global-warming-12267395
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описание по отношение на средната стойност и променливостта на съответните величини за 
определен период от време, вариращ от месеци до хиляди или милиони години. Класическият 
интервал, определен от Световната метеорологична организация (СМО), е 30 години. 
Величините са най-често променливи, касаещи земната повърхност, като температура, валежи 
и вятър. В по-широк смисъл, климатът е състоянието, включително и статистическото описание, 
на климатичната система. Прост начин за запомняне на разликата между понятията е, че 
климатът е това, което се очаква (например студена зима), а времето е това, което се случва 
(например виелица).  

 

Въглероден диоксид (CO2)  
Въглеродният диоксид е газ в земната атмосфера. Той се среща в природата, но също така е 
страничен продукт от много човешки дейности, като изгарянето на изкопаеми горива. Това е 
основният парников газ, произвеждан от човешката дейност. 

 

Въглероден отпечатък 
Общото количество парникови газове, които се отделят в атмосферата всяка година от човек, 
семейство, сграда, организация или компания. Въглеродният отпечатък на един човек включва 
емисиите на парникови газове от горивото, което той изгаря директно, например чрез 
отопление на дома или каране на автомобил, както и парниковите газове, идващи от 
производството на стоки или услуги, които човекът използва, включително емисии от 
електроцентрали, които произвеждат електроенергия, фабрики, които произвеждат продукти, 
депа за отпадъци, където се изпраща сметта. 
 

Въглеродно неутрален  
Процес, при който няма нетно отделяне на CO2. Например, растящата биомаса усвоява CO2 от 
атмосферата, а изгарянето ѝ го освобождава отново. Процесът би бил неутрален по отношение 
на въглеродните емисии, ако усвоеното и освободеното количество са еднакви. Компания или 
държава може да постигне въглеродна неутралност чрез компенсиране на въглеродните 
емисии. 

 

Глобално затопляне 
Неотдавнашното и продължаващо глобално средно повишаване на температурата в близост до 

земната повърхност. 

 

Данък върху въглеродните емисии 
Сумата, която произвеждащите въглероден диоксид трябва да плащат за всеки тон емисии на 
парникови газове. 

 

Депо за отпадъци 
Обособена зона земя за депониране на отпадъци, където те се разстилат на тънки слоеве, 
уплътняват се и се покриват с нов слой почва всеки ден. 

 

Екосистема 

Всяка природна единица или съвкупност, включваща живи и неживи елементи, които 

взаимодействат, създавайки стабилна система чрез кръгов обмен на вещества. 

 

Емисии 
Освобождаването в атмосферата на вещества (обикновено газове, когато става въпрос за 
изменението на климата). 
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Енергийна ефективност 
Използване на по-малко енергия, за да се предостави същата услуга.  
 

Естествен парников ефект  
Естественото наличие на парникови газове в атмосферата, което поддържа планетата с около 
30 градуса по-топла, отколкото иначе би била, което има съществено значение за живота такъв, 
какъвто го познаваме. Водните изпарения са най-важният компонент на естествения парников 
ефект. 

 

Заблуждаваща зелена информация 
Дезинформация, създадена от дадена организация с цел представяне на екологично отговорен 
обществен имидж. 

 

Залесяване 

Засаждане на нови гори на земи, където в исторически план не са се намирали гори.  
 

Изкопаеми горива  
Природни ресурси, като въглища, нефт и природен газ, съдържащи въглеводороди. Тези 
горива се образуват под земята в продължение на милиони години и освобождават 
въглероден диоксид при изгаряне. 
 

Изменение на климата  
Тенденция на промяна в глобалния или регионалния климат, измервана чрез величини като 
средна температура и валежи или в честотата на екстремните метеорологични проявления. 
Тази промяна може да бъде причинена както от естествени процеси, така и от човешка 
дейност. Глобалното затопляне е едно от проявленията на изменението на климата. 
 

Индиректни емисии 
Индиректните емисии от сграда, дом или предприятие възникват в резултат на производството 
на електроенергия, използвана в тази сграда. Те се наричат „индиректни“, тъй като 
действителните емисии възникват в електроцентралата, произвеждаща електроенергията, а не 
в сградата, която я използва. 
 

Индустриална революция 
Период на бърз индустриален растеж с дълбоки социални и икономически последици, който 
започва в Англия през втората половина на XVIII век и се разпространява в Европа, а по-късно и 
в други страни, включително САЩ. Индустриалната революция бележи началото на голямо 
увеличение на изгарянето на изкопаеми горива и свързаните с тях емисии на въглероден 
диоксид. 
 

Интензитет на въглерода 
Количество / тегловно съдържание въглерод, отделено от единица консумирана енергия. 
 

Конференция на страните и Рамкова конвенция на ООН по изменението 

на климата (РКООНИК) 
Тези две съкращения са описани заедно, тъй като са част от едно и също. Рамковата конвенция 

на ООН по изменение на климата (РКООНИК) е договор за околната среда, към който през 

1992 г. се присъединяват страните от ООН, с цел стабилизиране на концентрациите на 
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парникови газове в атмосферата на ниво, което би предотвратило опасността от човешката 

намеса в климата. 

Конференцията на страните по РКООНИК е ежегодна международна конференция по 
въпросите на климата, на която страните от ООН оценяват напредъка и определят следващите 
стъпки за действие чрез РКООНИК. През тази година, в Париж от 30 ноември, ще се проведе 21-
вата конференция на страните. Ще бъде обсъждано историческо глобално споразумение за 
намаляване на емисиите на парникови газове и ако то бъде прието, ще отбележи 
забележително постижение в борбата срещу изменението на климата. 
 

Компенсиране на въглеродните емисии  
Начин за компенсиране на емисиите на CO2 чрез участие в или финансиране на усилията за 
усвояване на CO2 от атмосферата. Компенсирането често включва плащане на друг участник, на 
друго място, за да спести емисии, еквивалентни на тези, произведени от съответната дейност. 
 

Компенсиране на въглеродни емисии/кредити 
Практиката за намаляване на емисиите на CO2 или на други парникови газове в една област, за 

да се компенсират емисиите на други места. 

Това може да е засаждане на дървета, като компенсация на ползването на самолет и често 
включва компания, финансираща проект на друго място — например възстановяване на горите 
или разработване на възобновяеми енергийни източници. 
 

Междуправителствен комитет по изменение на климата (МКИК) 
Междуправителственият комитет по изменение на климата е научен орган, създаден от 
Програмата на ООН за околната среда и Световната метеорологична организация. Той прави 
преглед и оценка на най-новите научни, технически и социално-икономически дейности, 
свързани с изменението на климата, но не извършва собствени проучвания. 
Междуправителственият комитет по изменение на климата получи Нобеловата награда за мир 
за 2007 г. 
 

Метан (CH4) 
Въглеводород, който представлява парников газ с потенциал за глобално затопляне, наскоро 

оценен като 25 пъти по-голям от този на въглеродния диоксид (CO2). Метанът е продукт на 

анаеробното (безкислородно) разлагане на отпадъците в депата, от храносмилането на 

животните, разлагането на животински отпадъци, производството и преноса на природен газ и 

нефт, производството на въглища и непълното изгаряне на изкопаеми горива. Потенциалът за 

глобално затопляне е от четвъртия доклад на Междуправителствения комитет по изменение на 

климата. 

Метанът е вторият най-важен парников газ, произвеждан от човека. Произходът му включва 
източници както от природата (влажни зони, термити, горски пожари), така и от човешката 
дейност (селско стопанство, сметища за отпадъци, утечки при въгледобива). 
 

Обезлесяване 

Практики и процеси, които водят до преобразуване на залесените земи в такива за негорско 

ползване. Обезлесяването допринася за увеличаване на концентрациите на въглероден 

диоксид по две причини: 1) изгарянето и разграждането на дървесината освобождават 

въглероден диоксид; и 2) дървета, които са усвоявали въглеродния диоксид от атмосферата 

чрез фотосинтеза, вече не съществуват. 
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Озон 

Озонът, триатомната форма на кислорода (O3), е газообразна съставка на атмосферата. 

Създава се в тропосферата посредством фотохимични реакции, включващи газове, получени 

както от естествени източници, така и от човешка дейност (фотохимичен смог). При високи 

концентрации, тропосферният озон може да бъде вреден за много от живите организми. 

Тропосферният озон действа като парников газ. В стратосферата озонът се създава от 

взаимодействието между ултравиолетовата слънчева радиация и молекулярния кислород (O2). 

Стратосферният озон играе решаваща роля в радиационния баланс на стратосферата. 

Изчерпването на стратосферния озон заради химични реакции, които се усилват от 

изменението на климата, води до увеличаване на близкия до повърхността на Земята поток от 

вредни ултравиолетови (UV-B) лъчи.  

 

Озонов слой 
Озоновият слой, който започва на около 15 км над Земята и изтънява до почти незначително 

количество на около 50 км, предпазва Земята от вредното ултравиолетово лъчение на 

Слънцето. Най-високата естествена концентрация на озон (приблизително 10 частици на 

милион в обемно съотношение) се среща в стратосферата на около 25 км над Земята. 

Концентрацията на стратосферния озон се променя в хода на годината, тъй като 

стратосферната циркулация зависи от сезоните. Природни феномени като вулкани и слънчеви 

изригвания могат да повлияят на концентрацията на озон, но предизвиканите от човека 

промени са повод за най-голямо безпокойство. 

 

Пазари на въглеродни емисии 
Една страна плаща за намаляване на въглеродните емисии в друга държава, за да може да 

отчете тези намаления за собствените си национални цели. 

Това може да бъде и на регионално или фирмено равнище, като тези, които надхвърлят тавана 

за парниковите газове, могат да търгуват с квоти от компания, която не го достига.  

Тази търговия може да се осъществява и с компенсиране на въглеродните емисии (виж по-
горе). 

 

Парникови газове (ПГ)  
Природни и промишлени газове, които улавят топлината от Земята и затоплят повърхността ѝ. 
Протоколът от Киото ограничава емисиите на следните 6 парникови газове: естествени 
(въглероден диоксид, азотен оксид и метан) и промишлени (перфлуоровъглеводороди, 
флуоровъглеводороди и серен хексафлуорид). 

 

Повратна точка 
Повратната точка е прагът на промяна, чието достигане води до процес, труден или 
невъзможен за обръщане. Учените смятат, че е спешно политиците да намалят наполовина 
глобалните емисии на въглероден диоксид през следващите 50 години или рискуват да 
предизвикат промени, които могат да се окажат необратими. 

 

Повторно залесяване 
Засаждане на дървета върху земи, където по-рано е имало гори, но впоследствие терените са 
били преобразувани за друга употреба. 
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Поглъщатели 

Процеси, дейности или механизми, които отстраняват от атмосферата парников газ, аерозол 

или техен прекурсор.  

 

Покачване на морското равнище  
Повишаването на морското равнище, породено от изменението на климата, се дължи на два 

основни фактора. Първо, повече вода се освобождава в океана, тъй като ледниците и ледът на 

сушата се топят. На второ място, с повишаването на температурата, океанът се разширява. Тези 

две последици от изменението на климата ускоряват покачването на морското равнище по 

целия свят, излагайки на риск милиони хора в крайбрежните райони. 

 

Прединдустриални нива на въглероден диоксид 
Прединдустриалните нива на въглероден диоксид отчитат концентрацията му в атмосферата 
преди началото на индустриалната революция. Учените смятат, че те са били около 280 
частици на милион, доста под нивото му в наши дни. 

 

Природен газ 
Подземни находища на газове, съдържащи от 50 до 90 % метан (CH4) и малки количества по-
тежки газообразни въглеводородни съединения като пропан (C3H8) и бутан (C4H10). 

 

Протокол от Киото  
Протокол, приложен към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, в който се 
определят правно обвързващите ангажименти относно емисиите на парникови газове. 
Индустриализираните страни се споразумяха да намалят комбинираните си емисии с 5,2 % под 
нивата от 1990 г. през петгодишния период 2008 – 2012 г. Протоколът е подписан от 
правителствата на ООН през 1997 г. в Киото, Япония, но законово влиза в сила едва от 2005 г. 
През 2013 г., различен списък държави се споразумяха за втори период на подобна 
ангажираност, който да продължи до 2020 г. 

 

Рециклиране 

Събиране и преработване на ресурс или материал, за да може да се използва отново. 

Например събирането на алуминиеви кенчета, претопяването им и използването на алуминия 

за направата на нови кутии или други алуминиеви продукти. 

 

РКООНИК  
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата е едно от поредицата международни 

споразумения по глобалните екологични въпроси, приети на Срещата на върха за Земята през 

1992 г. в Рио де Жанейро. РКООНИК има за цел да предотврати „опасната“ човешка намеса в 

климатичната система. РКООНИК влезе в сила на 21 март 1994 г. и е ратифицирана от 192 

държави. 

 

Смекчаване на последиците  
Действия, които намаляват предизвиканото от човека изменение на климата. Това включва 
действия за намаляване на емисиите на парникови газове или за усвояването на парниковите 
газове от атмосферата. 
 

Средна глобална температура  
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Средната температура на повърхността на Земята, измерена от три основни източника: 
сателити, месечни показания от мрежа от над 3000 станции за наблюдение на температурата 
на повърхността и измервания на температурата на морската повърхност, направени главно от 
флота от търговски и военни кораби, както и от измервателни буйове. 

 

Улавяне и съхранение на въглерод 
Улавянето и съхранението на въглерода представлява набор от технологии, които могат 
значително да намалят емисиите на въглероден диоксид от нови и съществуващи 
електроцентрали, работещи с въглища и газ, от промишлени процеси и от други стационарни 
източници на въглероден диоксид. Това е триетапен процес, който включва улавяне на 
въглеродния диоксид от електроцентрали или промишлени източници; транспортиране на 
уловения и сгъстения въглероден диоксид (обикновено в тръбопроводи); подземно 
инжектиране и геологично задържане или постоянно съхранение на въглеродния диоксид в 
скални образувания с малки отвори или пори, в които той остава уловен. 

 

Усвояване на въглерод  
Процесът на съхранение на въглероден диоксид. Това може да се случва естествено, както 
растящите дървета и растения превръщат CO2 в биомаса (дърво, листа и т.н.). Може да се касае 
и за улавянето и съхранението на CO2, произведен от промишлеността. Виж „улавяне и 
съхранение на въглерод”. 

 

Устойчивост 

Способността за предвиждане, подготовка, реагиране и възстановяване от значими неочаквани 

заплахи или опасности, с минимални щети за общественото благосъстояние, икономиката и 

околната среда. 

 

Финансиране на борбата с изменението на климата 
Регионално, национално или международно финансиране, което е насочено в подкрепа на 

действия за смекчаване на последиците и адаптиране към изменението на климата, с цел 

справяне с него. 

Парижкото споразумение (виж по-горе) изисква финансова помощ по-скоро от тези, които 
разполагат с повече парични ресурси, отколкото от по-бедните и по-уязвимите. 

 

Форум на големите икономики по въпросите на енергетиката и климата  
Форум, създаден през 2009 г. от президента на САЩ Барак Обама, за обсъждане на елементи 
от споразумението, което предстои да бъде подписано в Копенхаген. Членовете на форума – 
Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейският съюз, Франция, Германия, Индия, 
Индонезия, Италия, Япония, Мексико, Русия, Южна Африка, Южна Корея, Великобритания и 
САЩ, формират 80 % от емисиите на парникови газове. Форумът е модификация на Срещата на 
големите икономики, инициирана от бившия президент Джордж Буш и разглеждана от някои 
страни като опит за подривна дейност спрямо преговорите на ООН. 

 

Чиста нула/абсолютна нула/въглеродна неутралност 
Всички понятия са за случаите, когато количеството емисии на CO2 на годишна база е нулево 
или отрицателно. 
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Изменение на климата 
 
Изменението на климата се отнася до дългосрочните промени в температурите и 
метеорологичните модели. Тези промени могат да бъдат естествени, но от 1800 г. насам 
основният двигател на изменението на климата е човешката дейност и по-точно — 
изгарянето на изкопаеми горива като въглища, нефт и газ. 
 
Изгарянето на изкопаеми горива генерира емисии на парникови газове, действащи като 
одеяло, обвито около Земята, което улавя топлината на слънцето и води до повишаване на 
температурата.  
 
Емисиите на парникови газове като въглероден диоксид (CO2) и метан причиняват 
изменение на климата. Разчистването на земи и изсичането на горите също генерира 
въглероден диоксид в атмосферата; депата за отпадъци са значим източник на емисии на 
метан; енергетиката, промишлеността, транспорта, сградите, селското стопанство и земята 
също така са сред основните източници на емисии.5 
 
Значителното и устойчиво намаляване на емисиите на въглероден диоксид и други 
парникови газове може да ограничи изменението на климата. Непосредствените ползи са за 
качеството на въздуха, но според Доклада на Работна група I на Междуправителствения 
комитет по изменение на климата, ще са необходими 20-30 години, за да се постигне 
стабилизиране на глобалните температури. 
 
Много характеристики на изменението на климата зависят пряко от нивото на глобалното 
затопляне. Затоплянето над континенталната земна повърхност е по-голямо от средното за 
планетата, а в Арктика е повече от два пъти по-високо. 
 
„Изменението на климата вече засяга всеки регион на Земята по множество начини. 
Промените, които преживяваме, ще се засилват още повече с продължаващото 
затопляне.” Панмао Жаи, съпредседател на Работна група I на Междуправителствения 
комитет по изменение на климата.6 
 
При глобално затопляне от 1,5 °C ще има нарастващи топлинни вълни, по-дълги топли и 
по-кратки студени сезони. 
  
При глобално затопляне от 2 °C, топлинните екстремуми по-често ще достигат 
критичните допустими прагове за селското стопанство и здравето. 

 
Изменението на климата влияе не само на температурата. Забелязват се множество промени 
в различните региони, които само ще се увеличават с по-нататъшно затопляне. Тези изменения 
включват промени на влажността, засушаването, ветровете, снега и леда, крайбрежните 
райони и океаните.  

 

Последици от изменението на климата: 
 

 
5ООН, Климатични действия. Виж повече на: https://www.un.org/climatechange 
6Работна група I на Междуправителствения комитет по изменение на климата. Вижте повече на: 
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/ 

https://www.un.org/climatechange
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
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o Засилване на водния кръговрат, водещо до по-интензивни валежи и свързани с тях 
наводнения, както и до по-интензивна суша в много други региони. 

o Промяна на профила на валежите — при големи географски ширини има 
вероятност валежите да се увеличават, а в субтропиците е по-вероятно да 
намаляват. 

o Повишаване на морското равнище, допринасящо за по-честите и тежки 
крайбрежни наводнения в ниско разположените райони и за ерозията на 
крайбрежието; природните бедствия по крайбрежията, които преди са се случвали 
веднъж на 100 години, сега могат да се повтарят веднъж годишно. 

o Засилване на размразяването на вечните ледове и на изчезването на сезонната 
снежна покривка, на топенето на ледници и ледени шапки, както и на загубите на 
летен лед в Северния ледовит океан 

 

Горните нежелани ефекти са резултат от човешкото влияние.  
Тези промени засягат екосистемите и хората, които живеят в тях. 
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Актуално състояние на 
изменението на климата в 
световен мащаб 
 

Състояние на изменението на климата през 2020 г. 
 
Основни заключения от състоянието на климата през 2020 г.7 
 

● Парниковите газове са най-високите в историята на Земята досега. Въпреки 
глобалната пандемия, която забави хода на икономическата активност, основните 
концентрации на парникови газове в атмосферата, включително въглероден диоксид 
(CO2), метан и азотен оксид, нараснаха до нов рекорд през 2020 г. 

● Нивата на CO2 са най-високи досега, както в съвременния 62-годишен отчетен период, 
така и в ледените ядра, датиращи от 800 000 години. 

● Глобалното морско равнище е най-високото в историята. За девета поредна година 
средното морско равнище се повиши до нов рекорд и беше с около 91,3 мм по-високо, 
отколкото при започването на сателитни наблюдения. 

● Тенденцията на затопляне на Земята продължава. 2020 г. беше една от трите най-
топли години от началото на статистическите данни (около 1850 г.) и беше най-топлата 
година без отчетено събитие „Ел Ниньо” (елемент от последиците на глобалното 
затопляне в Тихия океан). 

● Последните седем години (2014—2020 г.) бяха седемте най-топли години в историята. 

 
По-горе има кратък преглед на 2020 г. 

 
По-долу британският сайт Carbon Brief очертава по-подробно няколко набора данни, 
забележителни наблюдения и екстремни явления от 2021 г. 8 
 

● Съдържание на топлина в световния океан: тази беше най-топлата година, 
документирана в историята, по отношение на съдържанието на топлина в световния 
океан, която се увеличи значително между 2020 и 2021 г. 

● Температура на повърхността: тази беше между петата и седмата най-топла година, 
документирана в историята, по отношение на температурата на повърхността на 
планетата като цяло, петата най-топла за сухоземните райони и седмата най-топла за 
океаните. 

● Затопляне над земята: Това е най-топлата година, документирана в историята, в 25 
държави и в зони, където живеят общо 1,8 милиарда души. 

 
7BBC, Изменение на климата: Горещината в Европа през 2020 г. достигна „тревожно“ ниво. Виж повече на: 
Изменение на климата: Горещината в Европа през 2020 г. достигна „тревожно“ ниво — BBC News 
8Carbon Brief, Състояние на климата: Как светът се затопля през 2021 г. Виж повече на: https://www.carbonbrief.org/state-
of-the-climate-how-the-world-warmed-in-2021 
 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-58333124#:~:text=Last%20year%20was%20the%20warmest,average%20between%201981%20and%202010
https://www.carbonbrief.org/state-of-the-climate-how-the-world-warmed-in-2021
https://www.carbonbrief.org/state-of-the-climate-how-the-world-warmed-in-2021
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● Екстремни метеорологични явления: През 2021 г. се наблюдава най-топлото лято в 
северната част на света (юни, юли и август), наред с екстремни явления като горещи 
вълни, горски пожари и проливни валежи. 

● Сравнение с данните от моделирането на климата: наблюденията попадат в обхвата 
на моделираните от CMIP5 прогнози на климата през последните 70 години (CMIP5 има 
за цел да осигури рамка за координирани експерименти по отношение на 
изменението на климата през следващите пет години). 

● Затопляне на атмосферата: тази е шестата или осмата най-топла година в долната 
тропосфера — долната част на атмосферата — в зависимост от това кой набор от данни 
се използва. 

● Повишаване на морското равнище: морското равнище достигна нови рекордни 
стойности, със значително ускорение през последните три десетилетия. 

● Парникови газове: рекордни нива за концентрациите на CO2, метан и азотен оксид. 
● Разпространение на морския лед: през по-голямата част от годината ледът в Северния 

ледовит океан е доста под дългосрочната средна стойност, въпреки че са установени 
сравнително малко дневни рекорди. Показателите за летния лед са 12-тите най-ниски 
от започването на измерванията в началото на 70-те години на миналия век. 

● Поглед към 2022 г.: сайтът Carbon Brief прогнозира, че средната глобална температура 
през 2022 г. ще бъде подобна на 2021 г. 

 
С помощта на данните от сайта Carbon Brief, по-долу е представен обзор по за всяка тема: 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОКЕАНА  
Парниковите газове задържат топлината в атмосферата. Въпреки че това затопля и земната 
повърхност, по-голямата част от топлината (93 %) отива в океаните. Таблицата по-долу показва 
годишното глобално съдържание на океанска топлина: 

 
Източник: Cheng et al, 2021 г. Източник: Carbon Brief.  
 
ТЕМПЕРАТУРА НА ПОВЪРХНОСТТА 
Температурите през 2021 г. са били между 1.1 и 1,2 градуса по-високи от температурите в края 
на 19 век (между 1880 и 1900 г.), в зависимост от избраните температурни данни. Тази е между 
седма и десета поредна година, когато глобалните температури са стигнали 1 °C над нивата от 
прединдустриалния период, според различните масиви от данни. В таблицата по-долу са 
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показани средните годишни температури на повърхността в световен мащаб от 1850 г. до 
2021 г. 

 
Променливостта в температурните записи се дължи най-вече на влиянието на 
метеорологичните явления Ел Ниньо и Ла Ниня, които имат краткосрочно затоплящо или 
охлаждащо въздействие върху климата. Вулканичните изригвания също оказват влияние. 
Същевременно, по-дългосрочното затопляне на климата се дължи на увеличаването на 
атмосферния CO2 и други парникови газове, отделяни в следствие на човешката дейност. 

 

Източник: Източник: Carbon Brief. 

 
ЗАТОПЛЯНЕ НАД ЗЕМЯТА 
Най-топлата година в историята на 25 държави.  
Температурата на повърхността на Земята в глобален план, е важна като ключов показател за 
изменението на климата, но е важно да се отбележи и че по-голямата част от повърхността на 
Земята е покрита от океани, а почти всички човешки селища и дейности са в сухоземните 
райони.  
 
Сушата се затопля с около 70 % по-бързо от океаните и с 40 % по-бързо от средното за 
планетата от 1970 г. насам. Таблицата по-долу представя покачването на температурата на 
сушата и океана от периода 1850—1900 г., по данни от организацията „Бъркли Земя” (Berkeley 
Earth). 
 

 

Източник Фигура, произведена от д-р Робърт Рохде. 
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Година на крайностите 
2021 г. — една от седемте най-топли години в историята. 
 
Както беше споменато по-горе, през 2021 г. по света бяха наблюдавани много екстремни 
метеорологични явления, като рекордни горещини, проливни валежи и наводнения, 
катастрофални горски пожари, бури и суша. 
 
1,8 милиарда души преживяха най-топлата година в историята.   
Фигурата по-долу, също от „Бъркли Земя”, показва регионите на света, където са поставени 
топлинни или студови рекорди през 2021 г. Трябва да се отбележи, че докато големи части от 
планетата поставиха нови топлинни рекорди, нямаше място на Земята, където средните 
годишни температури да са били сред най-ниските в историята. 
 
Регионите в света с петте най-топли (в червено) и петте най-студени (в синьо) отчетени средни 
годишни температури през 2021 г. 
 

Източник: Снимка от Berkeley Earth 

 
По-специално, в Китай през 2021 г. се наблюдаваха изключително високи температури, като за 
първи път средната годишна надвишаваше с 2 °C равнищата от прединдустриалния период.  
Също така бяха отчетени повече от 50 урагани, циклони и екстратропични бури.  
 

http://berkeleyearth.org/global-temperature-report-for-2021/
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Местоположение и видове екстремни метеорологични явления в Северното полукълбо през 
лятото на 2021 г. 

Фигура, публикувана на сайта Carbon Brief от Клое Бримикомб и колеги. 

 
 
ПОКАЧВАНЕ НА МОРСКОТО РАВНИЩЕ 
Поради комбинацията от топящ се лед (ледниции, ледени шапки и т.н.), топлинно разширяване 
на водата и промените в сухоземните запаси вода, морското равнище се е повишило до нова 
най-висока стойност. По-високите температури ускоряват топенето на ледовете в Гренландия и 
Антарктида. 

 
Източници: Източник: Carbon Brief. 
 
 

 
 
 

https://www.carbonbrief.org/guest-post-reviewing-the-summer-of-extreme-weather-in-2021
https://www.reading.ac.uk/geographyandenvironmentalscience/meet-the-team/c-r-brimicombe.aspx
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ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ 
През 2021 г. концентрациите на парникови газове достигнаха нови високи стойности, дължащи 
се на човешките емисии от изкопаеми горива, използването на земите и селското стопанство. 
 
Трите парникови газове — CO2, метан (CH4) и азотен оксид (N2O) — са отговорни за по-
голямата част от допълнителната топлина, акумулирана в следствие на човешката дейност.  
 

● CO2 е най-големият фактор, който представлява около 50 % от увеличението на 
„радиационното лъчение“ от 1750 г. насам.  

● Метанът представлява 29 %, а азотният оксид — около 5 %.  
● Човешките емисии на парникови газове са увеличили атмосферните концентрации на 

CO2, метан и азотен оксид до най-високите им нива от поне няколко милиона години 
насам. 

● Концентрациите на метан са отбелязали рязко покачване през последното десетилетие 
след платото, отчетено през 2000-те години. Това изглежда се дължи в приблизително 
еднаква степен на увеличените емисии от селското стопанство и на изкопаемите 
горива. 

 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МОРСКИЯ ЛЕД 
През по-голямата част от 2021 г., ледът в Северния ледовит океан е бил сред най-ниските нива, 
отчитани през периода 1979—2010 г., но е отбелязал нови най-ниски дневни стойности, 
поставени през кратки периоди от февруари и юли. Лятното минимално разпространение — 
най-ниското регистрирано ниво за годината — е 12-тото най-ниско, откакто са започнали да се 
отчитат стойностите в края на 70-те години. 
Carbon Brief прогнозира, че средната глобална температура през 2022 г. ще бъде подобна на 
2021 г.  
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Как се озовахме тук? История за изменението на климата 
 
Човешкото влияние върху климата в миналото и в бъдещето 
 
Докладът на МКИК „Изменението на климата – широко разпространено, бързо и все по-
интензивно“ отразява значителния напредък на науката в разбирането на ролята на 
изменението на климата за засилването на специфични метеорологични и климатични 
явления, като екстремни горещи вълни и проливни валежи. 
 
Докладът също така показва, че човешките действия все още имат потенциала да определят 
бъдещето на климата. Има ясни доказателства, че CO2 е основният фактор за изменението на 
климата, въпреки че други парникови газове и замърсители на въздуха също оказват влияние.9 
 
„Стабилизирането на климата ще изисква значимо, бързо и устойчиво намаляване на 
емисиите на парникови газове и постигане на нулеви нетни емисии на CO2. 
Ограничаването на други парникови газове и замърсители на въздуха, особено метана, 
може да има ползи както за здравето, така и за климата,“ — Панмао Жаи, съпредседател 
на Работна група I на Междуправителствения комитет по изменение на климата. 
 
Настоящото изложение и дебати за глобалното затопляне отдавна са обект на дискусии между 
Организацията на обединените нации (ООН) и международната общност.10 
 
За да се разбере по-мащабният поглед към темата, е важно да се признаят екологичните 
проблеми на глобално равнище и развитието на изменението на климата. Проблемите, 
свързани с околната среда, първоначално не бяха основен повод за безпокойство от страна на 
ООН.  
 
Крайъгълният камък на действията в областта на изменението на климата е приемането на 
Протокола от Киото към РКООНИК през декември 1997 г. Това е най-значимото действие 
свързано с изменението на климата, предприето дотогава. Протоколът има за цел намаляване 
на общите емисии на въглероден диоксид и други парникови газове в индустриализираните 
страни с най-малко 5 % под нивата от 1990 г. през периода на поети задължения от 2008 г. до 
2012 г. Протоколът, обявен за подписване през март 1998 г., влиза в сила на 16 февруари 
2005 г., седем години след ратифицирането му от над 160 държави. 
 
 
 
ООН показа водещата си роля в привличането на международно внимание към 
въпросите, изискващи глобални действия. При все това, усилията на ООН в посока 
въпросът за изменението на климата да е на фокус в международния дневен ред, 
продължават през годините, въпреки че опонентите в дебата се опитват да настояват 
на своите аргументи. 

 
9Изменението на климата – широко разпространено, бързо и все по-интензивно — Междуправителствения комитет 
по изменение на климата (МКИК). Виж повече на: https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/ 
10От Стокхолм до Киото: Кратка история на климатичните промени. Виж повече на: 
https://www.un.org/en/chronicle/article/stockholm-kyoto-brief-history-climate-change  

https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.un.org/en/chronicle/article/stockholm-kyoto-brief-history-climate-change
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Основни причини и фактори за изменението на климата 
 
Концентрациите на парникови газове са на най-високото си ниво от 2 милиона години насам.11 

Най-тревожният факт е, че емисиите продължават да се покачват и в резултат на това Земята 
сега е с около 1,1 °C по-топла, отколкото в края на 1800 г. Както вече споменахме, последното 
десетилетие 2011—2020 г. е най-топлото в историята. 
 
Въпреки масовото мнение, че изменението на климата означава главно по-високи 
температури, важно е да се подчертае, че Земята е система, в която всичко е свързано. 
Измененията в една област могат да повлияят на измененията във всички останали. 
 
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

● Засушаване 
● Недостиг на вода 
● Бедствени пожари 
● Покачване на морското равнище  
● Наводнения 
● Топене на полярния лед 
● Катастрофални бури 
● Намаляване на биоразнообразието 

 
След индустриалната революция, човешките дейности са генерирали големи количества 
въглероден диоксид и други парникови газове в атмосферата, което е променило климата на 
Земята. Природните процеси, като например промените в слънчевата енергия и вулканичните 
изригвания, също оказват влияние върху климата на планетата. Те обаче не обясняват 
затоплянето, което се наблюдава през миналия век.12 
 

Човешките срещу природните причини 
 
„Безспорно е, че човешката дейност е довела до затопляне на атмосферата, океана и 
сушата.“ —Междуправителствен комитет по изменението на климата  

 
Учените са окомплектовали набор данни за климата на Земята, чрез анализ на редица косвени 
параметри на климата, като полярния лед, дървесните пръстени, размерите на ледниците, 
останките от цветен прашец и океанските седименти, както и чрез изучаване на промените в 
земната орбита около Слънцето. Този набор данни показва, че климатът варира по естествен 
начин в широк диапазон от времеви интервали, но тази променливост не обяснява 
наблюдаваното затопляне от 50-те години насам. Изключително вероятно е (с над 95 %) 
човешката дейност да е доминиращата причина за затоплянето.  
 
Човешките дейности, допринесли значително за изменението на климата, се проявявт в: 

1. Емисии на парникови газове 
2. Отразяване и поглъщане на слънчевата енергия 

 
 
 
 
 

 
11 ООН. Виж повече на: https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change 
12Причини за изменението на климата. Виж повече на: https://www.epa.gov/climatechange-science/causes-climate-change 

https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change
https://www.epa.gov/climatechange-science/causes-climate-change
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1) Парникови газове 

Концентрацията на основните парникови газове се е увеличила след индустриалната 
революция поради човешката дейност. Концентрациите на въглероден диоксид, метан и 
азотен оксид в земната атмосфера сега са по-сериозни, отколкото когато и да било през 
последните 800 000 години. Тези емисии са увеличили парниковия ефект и са довели до 
повишаване на температурата на повърхността на Земята. Изгарянето на изкопаеми горива 
променя климата повече от всяка друга човешка дейност. 

● Въглероден диоксид: Човешките дейности в момента отделят над 30 милиарда тона 
въглероден диоксид в атмосферата годишно. Концентрацията на въглероден диоксид в 
атмосферата се е увеличила с повече от 40 % от прединдустриалните времена.  

● Метан: Човешката дейност е увеличила концентрацията на метан през 20-ти век до над 
2,5 пъти прединдустриалното ниво. 

● Азотен оксид: Концентрацията на азотен оксид се е увеличила с около 20 % от началото 
на Индустриалната революция, със значително по-бърз темп на нарастване към края на 
20-ти век.  

 
2) Отразяване и поглъщане на слънчевата енергия 

 
Дейности като селското стопанство, пътното строителство и обезлесяването могат да променят 
отражателната способност на земната повърхност, което води до локално затопляне или 
охлаждане. Този ефект се наблюдава в топлинни острови, които са градски центрове, които са 
по-топли от околните, по-малко населени райони. Една от причините тези райони да са по-
топли е, че сградите, тротоарите и покривите са склонни да отразяват по-малко слънчева 
светлина, отколкото естествените повърхности.  
 
Докато обезлесяването може да увеличи отразяващата способност на земята в световен 
мащаб, като замени тъмните дървета с по-светли повърхности, като например посеви, 
сумарният ефект от всички промени в земеползването изглежда да е известно охлаждане.  
Емисиите на малки частици, известни като аерозоли, също могат да доведат до отражение или 
поглъщане на слънчевата енергия. Много видове замърсители на въздуха претърпяват 
химични реакции в атмосферата и така създават аерозоли. Като цяло, генерираните от човека 
аерозоли имат сумарен ефект на охлаждане върху земята.  
 
Промени в отражателната способност на Земята 
 
Количеството слънчева светлина, което се абсорбира или отразява от планетата, зависи от 
земната повърхност и атмосферата. Тъмните обекти и повърхности, като океана, горите и 
почвата, абсорбират повече слънчева светлина. Светлите обекти и повърхности, като сняг и 
облаци, са склонни да отразяват слънчевата светлина. Около 70 % от слънчевата светлина, 
която достига до Земята, се абсорбира. Естествените промени в земната повърхност, като 
топенето на океанските ледове, са допринесли за изменението на климата в миналото, често 
действайки като обратна връзка по отношение на други процеси. 
 
Вулканична активност 
 
В далечното минало, вулканите са играли значима роля за климата, а вулканичните изригвания 
са генерирали големи количества въглероден диоксид. Някои взривни вулканични изригвания 
могат да хвърлят частици (например SO2) в горната атмосфера, където те отразяват достатъчно 
слънчева светлина обратно в космоса, за да охлаждат повърхността на планетата в 
продължение на години. Тези частици са пример за охлаждащи аерозоли. 
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Вулканичните частици от едно изригване не предизвикват дългосрочно изменение на климата, 
тъй като остават в атмосферата за много по-кратко време от парниковите газове. Годишно, 
човешките дейности отделят над 100 пъти повече въглероден диоксид от вулканите.  
 

Промени в естествено възникващата концентрация на въглероден диоксид 
 
През последните няколкостотин хиляди години нивата на въглероден диоксид варират 
съответно на ледниковите цикли. По време на топлите междуледникови периоди нивата на 
въглероден диоксид са били по-високи, а по време на студените ледникови периоди – по-
ниски. Затоплянето или охлаждането на земната повърхност и океаните може да предизвика 
изменения в естествените източници и поглъщатели на газовете и по този начин да промени 
концентрациите на парникови газове в атмосферата. Променящата се концентрация е 
действала като положителна климатична обратна връзка, усилвайки температурните 
изменения, причинени от дългосрочните промени в земната орбита.  
 
Природни процеси 
 
Природните процеси винаги оказват влияние върху климата на Земята и могат да обяснят 
климатичните промени преди индустриалната революция през XVIII в. Съвременните 
изменения на климата не могат да бъдат обяснени единствено с природни причини. 
 
Промени в орбитата и въртенето на Земята 
 
Промените в земната орбита и нейната ос на въртене са имали голямо влияние върху климата 
в миналото. Например, количество лятно слънцегреене в Северното полукълбо, което е 
повлияно от промените в орбитата на планетата, изглежда е основната причина за отминалите 
цикли на ледникови периоди, в които Земята е преминавала през дълги интервали от време с 
ниски температури (ледени епохи), както и по-кратки междуледникови периоди с относително 
по-високи температури.   
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Вариации в слънчевата активност 
 
Промените в излъчваната от Слънцето енергия могат да повлияят на интензивността на 
слънчевата светлина, която достига до земната повърхност. При все че могат да се отразят на 
климата на Земята, слънчевите вариации са изиграли малка роля в климатичните изменения, 
наблюдавани през последните десетилетия. Сателити измерват количеството енергия, което 
Земята получава от Слънцето от 1978 г. насам. Тези данни не показват нетно увеличение на 
слънчевата енергия, въпреки че глобалните температури на повърхността са се повишили. 
 
 

Какво се очаква да се случи до 2050 г.?13 
 

Социално-икономическо развитие 

 
● Световното население се очаква да нарасне от 7 милиарда днес до над 9 милиарда през 

2050 г. Увеличаващото се население вероятно ще увеличи търсенето на природни ресурси, 
предоставящи енергия и храна. 

● Очаква се световният БВП да нарасне почти четири пъти до 2050 г. въпреки неотдавнашната 
рецесия. 

● Очаква се средните темпове на растеж на БВП да се забавят постепенно през следващите 
десетилетия в Китай и Индия. Въпреки че Африка ще остане най-бедният континент, тя се 
очаква да отбележи най-високия темп на икономически растеж в света между 2030 г. и 
2050 г. 

● Над една четвърт от населението в страните от Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) се очаква да бъде на възраст над 65 години през 2050 г. 
в сравнение с около 15 % днес. В е Китай и Индия също вероятно ще се наблюдава 
значително застаряване на населението, като работната сила в Китай значително ще 
намалее до 2050 г. 

● Градовете вероятно ще поемат общия прираст на световното население между 2010 г. и 
2050 г. До 2050 г., близо 70 % от населението на Света се очаква да живее в урбанизираните 
райони. 

 
 

Енергия и земеползване 
 
До 2050 г., ако няма нови правила... 
● Световната икономика ще е четири пъти по-голяма от 

настоящата и се очаква да се нуждае от 80 % повече енергия 
през 2050 г., ако не се предприемат нови политически 
действия. 

● Глобалното енергийно разпределение през 2050 г. няма да се различава значително от 
днешното, като делът на енергията от изкопаеми горива ще е около 85 %, а 
възобновяемите енергийни източници, включително биогоривата – малко над 10 %, 
останалото – за ядрената енергия. Очаква се Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка 

 
13 Перспективи за околната среда на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) до 2050 г.: 
Последиците от бездействието — ключови факти и цифри. Виж повече на: https://www.oecd.org/env/indicators-

modelling-outlooks/oecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction-keyfactsandfigures.htm 

https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/oecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction-keyfactsandfigures.htm
https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/oecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction-keyfactsandfigures.htm
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да станат основни потребители на енергия, което ще увеличи зависимостта им от 
изкопаеми горива. 

● За да се изхранва нарастващото население с променящи се хранителни предпочитания, 
през следващото десетилетие се очаква разширяване в световен мащаб на земеделските 
земи, което да отговори на увеличението в търсенето на храни, макар и с намаляващ темп.  
През следващите десетилетия се очаква значително увеличаване на конкуренцията за 
ставащите все по-оскъдни земи. 

 
 

Изменение на климата 
 
До 2050 г., ако няма нови правила... 
● Глобалните емисии на парникови газове се очаква да се 

увеличат с 50 %, главно поради 70 % ръст на свързаните с 
производството на енергия емисии от CO2. 

● Атмосферната концентрация на парникови газове може да 
достигне 685 частици на милион за CO2 и еквивалентите му до 2050 г. В резултат на това 
преди края на века се очаква глобалната средна температура да се увеличи с между 3°C и 
6°C над прединдустриалните нива, надхвърляйки международно договорената цел за 
ограничаването ѝ до 2°C. 

● Действията за редуциране на емисиите от парникови газове, гарантирани от държавите в 
споразуменията от Канкун на Конференцията на ООН по изменението на климата, няма да 
бъдат достатъчни, за да се предотврати превишаването на прага от 2°C на средната 
глобална температура, освен ако след 2020 г. не се постигне много бързо и скъпо 
намаляване на емисиите. Увеличение от 3°C е много по-вероятно. 

 
Какво ще се случи, ако се предприемат действия... 
● Има екологичен и икономически смисъл. Прогнозите сочат, че глобалните цени на 

въглеродните емисии, достатъчни за намаляване на емисиите на парникови газове през 
2050 г. с близо 70 % в сравнение с базовия сценарий и ограничаване на концентрацията им 
до 450 частици на милион, биха намалили икономическия растеж средно само с 0,2% 
годишно. Това би коствало приблизително 5,5% от световния БВП за 2050 г., много по-
малко от потенциалните разходи при световно бездействие по отношение на изменението 
на климата, които според някои оценки могат да достигнат 14 % от средното световно 
потребление на глава от населението. 

● Цените на въглеродните емисии могат да увеличат приходите. Ако ангажиментите за 
намаляване на емисиите, посочени от индустриализираните държави в споразуменията от 
Канкун трябва да бъдат изпълнени чрез данъци върху въглеродните емисии или схеми за 
ограничаване и търговия изцяло с продадени на търг разрешителни, фискалните приходи 
могат да достигнат над 0,6 % от БВП на тези държави за 2020 г., т.е. над 250 милиарда 
щатски долара. 

● Забавянето на действията е скъпо. Забавянето или прилагането на умерени действия до 
2020 г. (като например изпълнение само на ангажиментите от Копенхаген/Канкун или 
изчакване появата на по-високи технологии) ще увеличат темпа и мащаба на усилията, 
необходими след 2020 г. Това би довело до 50 % по-високи разходи през 2050 г. в 
сравнение с навременните действия, както и до потенциално по-висок риск за околната 
среда. 

● Реформи при субсидиите за изкопаеми горива. През последните години насърчаването на 
производството и използването на изкопаеми горива възлизаше на между 45 и 75 
милиарда щатски долара годишно в страните от ОИСР. Развиващите се и 
нововъзникващите икономики са предоставили над 400 милиарда щатски долара под 
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формата на потребителски субсидии за изкопаеми горива през 2010 г. според оценките на 
Международната агенция по енергетика (МАЕ). 

● Симулацията на перспективите на ОИСР показва, че постепенното премахване на 
субсидиите за изкопаеми горива в развиващите се страни може да намали с 6 % емисиите 
на парникови газове, генерирани от енергетиката, може да стимулира повишаването на 
енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, както и 
да увеличи публичното финансиране на действия по отношение на климата. Реформите на 
субсидиите за изкопаеми горива обаче следва да се прилагат внимателно, като 
същевременно се вземат подходящи мерки за справяне с потенциалните отрицателни 
въздействия върху домакинствата. 

 
 

Биоразнообразие 
 
До 2050 г., ако няма нови правила... 

● В световен мащаб, сухоземното биоразнообразие се 
очаква да намалее с още 10 % до 2050 г., с най-
значителни загуби в Азия, Европа и Южна Африка. 

● В световен мащаб, активните горски площи се очаква да 
се редуцират с 13 %. 

● Основните фактори, водещи до загуба на биологично разнообразие, включвта 
промените в земеползването (напр. в селското стопанство), разширяването на 
търговското лесовъдство, развитието на инфраструктурата, човешкото посегателство и 
разрушаване на естествените местообитания, както и замърсяването и изменението на 
климата. 

● Селското стопанство е представлявало основна причина за загубите на 
биоразнообразие, но до 2050 г. изменението на климата ще се превърне в най-бързо 
развиващия се фактор за тези загуби, следвано от търговските горски стопанства, в по-
малка степен, биоенергийните обработваеми земи. 

● Около една трета от световното сладководно биоразнообразие вече е изчезнала, още 
загуби се очакват до 2050 г. 

 
Какво ще се случи, ако се предприемат действия... 

● В световен мащаб, броят и размерът на защитените зони са се увеличили и 
понастоящем представляват близо 13 % от планетарната сухоземна площ. При все това, 
тревните площи, саваните, храстите и морските екосистеми в умерения пояс са слабо 
представени и само 7,2 % от вътрешно-териториалните морета са определени като 
защитени морски зони. 

● Приемане на по-амбициозни политически мерки за постигане на международно 
договорени планове, цели и стратегии, като например целите в защитените зони от 
Аичи да бъдат 17 % от сухоземните и вътрешните водни зони в света и 10 % от 
крайбрежните и морските зони до 2020 г., както е договорено съгласно Конвенцията за 
биологичното разнообразие. Прогнозните симулации показват, че за да се постигне 
целта от 17 % за сухоземните зони по екологично представителен начин, още 9,8 
милиона km² земи ще трябва да бъдат обявени за защитени. 

● Максимално увеличаване на съвместните правила и ползи. Съществуват редица 
варианти за смекчаване на изменението на климата, които могат да бъдат приети за 
постигане на международно договорените цели за ограничаване повишаването на 
средната температура в световен мащаб до 2°C. Някои от тях са по-благоприятни за 
биоразнообразието от други и могат да включват важни компромиси между правилата 
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по отношение на климата, използването на биоенергия и правилата за земеползване и 
биоразнообразие. 

● Ако вариантите за смекчаване на изменението на климата не разчитат на разширяване 
на зоните за добив на биогорива, това би намалило сумарните емисии от обезлесяване 
с 12,7 гигатона CO2 и би допринесло за 7 % от необходимото намаляване на емисиите 
до 2050 г. В същото време, биоразнообразието ще бъде защитено чрез намаляване на 
площта на обработваемата земя с около 1,2 милиона km² и на пасищата с 1 милион km² 
до 2050 г., спрямо базовия сценарий. 

  
 

Вода 
 
До 2050 г., ако няма нови правила... 
● Наличието на питейна вода ще бъде допълнително 

ограничено при прогнозата още 2.3 милиарда души (над 40%), 
спрямо броя на населението днес, да живеят в районите на 
речни басейни при сериозен недостиг на вода, особено в 
Южна и Северна Африка, Южна и Централна Азия. 

● Световното търсене на вода се очаква да нарасне с около 55 % поради нарастващото 
търсене от страна на производствения сектор (+ 400 %), енергийния сектор (+ 140 %) и 
битовото потребление (+ 130 %). При този сценарий за конкурентна среда, ще има малко 
възможности за увеличаване на използването на вода за напояване. Основното увеличение 
на търсенето на вода ще бъде в младите икономики и развиващите се страни. 

● Очаква се броят на хората с достъп до стопанисван водоизточник (макар и не непременно 
безопаснен за консумация от човека) да се увеличи, предимно в Бразилия, Русия, Индия, 
Китай и Южна Африка. В световен мащаб обаче повече от 240 милиона души се очаква да 
нямат такъв достъп до 2050 г. Очаква се според Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) 
намаляване наполовина до 2015 г. на населението от 1990 г., нямащо достъп до подобрен 
водоизточник като цяло, но не и в някои ключови региони (като Африка на юг от Сахара). 

● ЦХР за канализация не е постигната до 2015 г.; до 2050 г. се очаква 1,4 милиарда души да са 
все така без достъп до базови санитарни условия. 
 

Здраве и околна среда 
 
До 2050 г., ако няма нови правила... 
● Замърсяването на въздуха ще се превърне в най-сериозната 

екологична причина за преждевременна смъртност в света, 
изпреварвайки замърсената вода и липсата на канализация. 
Концентрациите на замърсяване на въздуха в някои градове, 
особено в Азия, вече далеч надхвърлят безопасните нива на Световната здравна 
организация и се очаква те да се влошат допълнително до 2050 г. 

● Броят на преждевременните смъртни случаи поради излагане на прахови частици (ПЧ) 
(водещо до дихателна недостатъчност) се очаква да се увеличи в световен мащаб — от 
малко над 1 милион днес до почти 3,6 милиона годишно през 2050 г., като повечето 
смъртни случаи са в Китай и Индия. 

● Абсолютният брой на преждевременните смъртни случаи от излагане на озон близо до 
повърхността на Земята е нараснал над два пъти в световен мащаб (от 385 000 до почти 
800 000) между 2010 г. и 2050 г. Повече от 40 % от случаите на преждевременна смърт, 
свързани с озоновия слой в света към 2050 г. се очаква да бъдат в Китай и Индия. Въпреки 
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това, пропорционално на застаряващото си и все по-урбанизирано население, страните от 
ОИСР вероятно ще имат един от най-високите проценти на преждевременна смърт, 
свързана с озоновия слой, на второ място след Индия. 

● Значително увеличение на емисиите на серен диоксид (SO2) и азотни оксиди (NOx) 
вероятно ще настъпи през следващите десетилетия в ключовите млади икономики. В 
сравнение с 2000 г. нивата на емисиите на SO2 се очаква да бъдат с 90 % по-високи, а на 
NOx — с 50 % по-високи през 2050 г. 

 

Преглед на състоянието на изменението на 
климата в Европа 
 
През 2020 г. основните парникови газове, съдържащи се в земната атмосфера, продължиха да 
се увеличават.14 

 
Годишната глобална температура на повърхността на сушата и океаните е сред трите най-
високи в данните, датиращи от средата XVIII в.  
 
Докладите потвърждават, че 2020 г. е най-топлата година за Европа и една от трите най-горещи 
в световен мащаб. Тези нови данни показват, че температурната вариация за Европа през 
предходните години е значително по-висока, отколкото се смяташе досега.15 
 
 

Обобщение на състоянието на климата в Европа:16 
 
Температура 
● Наблюдава се дългосрочно увеличение на температурите на въздуха над европейските 

сухоземни територии. 
● 2021 г. беше много по-студена в сравнение с други от последните години, но все така по-

гореща от средното за референтния период. 
● Лятото беше най-топлото в историята, с 1,0 °C над средното, докато пролетта беше по-

студена от средната, макар и с по-малко от 0,5 °C. 
● За цялата година, температури над средните бяха отчетени най-вече около Черно море, в 

Югоизточна Европа и в Западна Русия. В Скандинавието и в по-малка степен в Централна 
Европа беше по-студено от средното. 

● Годишните температури на морската повърхност в Европа са между шестата и осмата най-
високи в историята. 

● Части от Балтийско и Средиземно море бяха изключително топли, като температурите в 
Балтийско море през юни и юли нараснаха с повече от пет градуса над средното. 
 

 

 
14Състояние на климата през 2020 г., Специално допълнение към Бюлетина на Американското метеорологично 
дружество, том 102, № 8, август 2021 г. 
15Изменение на климата: Топлината в Европа през 2020 г. достигна „обезпокоително“ равнище. Виж повече на: 
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-

58333124#:~:text=Last%20year%20was%20the%20warmest,average%20between%201981%20and%202010 
16Състояние на климата в Европа през 2021 г. https://climate.copernicus.eu/esotc/2021  
 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-58333124#:~:text=Last%20year%20was%20the%20warmest,average%20between%201981%20and%202010
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-58333124#:~:text=Last%20year%20was%20the%20warmest,average%20between%201981%20and%202010
https://climate.copernicus.eu/esotc/2021
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Валежи 
● Валежите в Европа бяха около средните за 2021 г. като цяло. 
● Нямаше значима характерна годишна тенденция на валежите в Европа като цяло. 
● В по-голямата част от Източна и Югоизточна Европа е имало повече дни с валежи през 

2021 г., отколкото средностатистически, докато в Скандинавието и повечето райони около 
Балтийско море - по-малко.  

● Януари имаше най-големите над, а март - най-големите под средните валежи. 
● Зимата беше по-влажна от средната в голяма част от Европа, като най-големите аномалии 

са отчетени в Северна Испания, Западна Италия и по източното крайбрежие на 
Адриатическо море, докато в Западна Норвегия са наблюдавани по-сухи от средните 
условия. 

● През лятото се наблюдаваха по-влажни от средните условия в Белгия, Германия и Източна 
Франция, докато в северните части на Обединеното кралство, в Ирландия и Западна Русия 
бяха отчетени по-сухи от средните условия. 

● През есента се наблюдаваха влажни климатични условия в Средиземно море и в Северна 
Европа и сухи – в района от Франция и Германия до Черно море. 

 

Влажност на почвата 
● През цялата 2021 г. се наблюдаваше влажност на почвата около средната. 
● Различни стойности на влажността на почвата са отчетени за Европа, над средните в 

Източна Испания, Белгия, Западна Германия и Холандия и под средните – в Западна Русия. 
● През зимата в по-голямата част от Европа бе отчетена над средната влажност на почвата. 
● През пролетта в Централна и Източна Европа влажността на почвата бе над, а в Южна и 

Западна - под средната. 
● През лятото се наблюдаваха най-големите аномалии за годината. Над средната влажност 

на почвата в Западна Европа и около северното крайбрежие на Черно море, с данни за 
твърде суха почва от Западна Русия. 

● През есента се наблюдаваха смесени показатели за влажността на почвата в цяла Европа. 
 
 
 

Облачност и продължителност на слънчевото греене 
● През 2021 г. в Европа имаше по-малко облачно покритие, с подобни показатели за 

слънчевото греене в сравнение със средната стойност за референтния период 1991—2020 г. 
● Най-големите отчетени аномалии са: 
● отрицателната продължителност на слънчевото греене (до 250 часа по-малко) и 

положителната – на облачността над по-голямата част от западното Средиземноморие. 
● положителната продължителност на слънчевото греене (до 300 часа повече) и 

отрицателната облачност над части от Източна Европа (Австрия, Словакия, Унгария) и 
Норвегия. 
 

Температури на повърхността на езерата 
● Температурата на водата на повърхността на европейските езера е била с 0,31 °C над 

средната стойност за референтния период 1996—2016 г. по време на топлия сезон — от 
юли до септември 2021 г. 

● Аномалията в температурата на водата на повърхността на европейските езера за 2021 г. е 
значително по-висока (с около 0,3 °C) в сравнение с предходните две години, когато 
средните стойности са били близки до тези за референтния период 1996—2016 г. 

● Температурата на водата на повърхността на европейските езера през топлия сезон 
продължава да нараства със среден темп от около 0,4 °C на десетилетие. 
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Речни дебити 
● В цяла Европа речните дебити бяха под средното през две трети от годината. 
● Февруари имаше най-високи над, а април имаше най-големи под средните стойности на 

дебитите. 
● В Северозападна Европа дебитите на реките през юли бяха най-високите в историята, което 

доведе до безпрецедентни летни наводнения в Белгия и Германия. 
 

Топлинен и студов стрес 
● Броят на летните дни с високи нива на топлинен стрес се увеличава в цяла Европа. 
● Броят на зимните дни с високи нива на студов стрес намалява в Северна Европа. 
● През лятото на 2021 г. Южна Европа отбеляза рекорден брой дни с „изключителен 

топлинен стрес“, отчасти поради факта, че голям регион на Южна Испания достигна 
екстремни стойности за не по-малко от един ден. 

● В по-голямата част от Италия, както и в големи части от Балканите и Гърция, е отчетен 
„силен топлинен стрес” през лятото, а в голям регион, простиращ се на североизток от 
Полша, е отчетен „умерен топлинен стрес“. Това е много по-голяма площ за всеки двата 
феномена от тази, която се наблюдава обичайно през лятото. 

● През зимата на 2021 г. нивата на студовия стрес са били около средните. 
 

Горски пожари 
● За Европа като цяло през 2021 г. се наблюдават малко над средните стойности на опасност 

от пожар. 
● От февруари, сумарно пострадалите от горски пожари площи са над средните стойности. 

Въпреки това, вредните емисии вследствие на горски пожари са били по-ниски от средните 
през цялата година, с изключение на август. 

● През лятото в някои региони в Южна Европа се очакваше завишена опасност от горски 
пожари. Според площта на пострадалите райони, това е един от най-интензивните пожарни 
сезони, наблюдавани в региона от 1991 г. насам, което се отразява в изразения пик на 
вредните емисии вследствие на горски пожари за август. 
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Въздействието на Covid-19 върху изменението на 
климата 
 
Пандемията определено имаше значим ефект върху мониторинга на климатичните условия 
на Земята.17 
 
Не са събирани годишни данни от значими участъци за наблюдение в северната част на 
океанската термохалинна циркулация на Атлантическия океан поради липса, отмяна или 
закъснения на научноизследователските плавания в следствие на пандемията. 
 
През първите месеци на пандемията от COVID-19 бе отчетен рязко намаляване на 
въглеродните емисии по света, но това се оказа краткосрочен резултат от бързия спад на 

 
17Състояние на климата през 2020 г. Специално допълнение към Бюлетина на Американското метеорологично 
дружество, том 102, № 8, август 2021 г. 
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икономическата активност. Към юни 2020 г. нивата на замърсяване на въздуха в Китай са се 
върнали до стойностите си преди пандемията, а Световната метеорологична организация 
докладва, че общите нива на въглероден диоксид в атмосферата отново са се увеличили през 
2020 г. в сравнение с 2019 г.18 
 
Пандемията от COVID-19 вероятно ще доведе до дългосрочно прекъсване на усилията за справяне с 
породените от климата предизвикателства, особено в държавите със средни и ниски доходи, които са 
най-силно засегнати от последиците от изменението на климата. 

 
Според Червения кръст повече от 50 милиона души по света са били засегнати едновременно 
от COVID-19 и изменението на климата. 
 

Разходи, породени от Covid-19 
● Икономическите разходи вероятно ще унищожат шансовете за постигане на 

съществуващите цели за финансиране на борбата с изменението на 
климата. Световният икономически форум изчислява, че годишно са необходими 5,7 
трилиона долара финансиране за ефективно смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на климата, но Международният валутен фонд (МВФ) 
прогнозира, че COVID-19 може да струва на световната икономика повече от 28 
трилиона долара разходи през следващите пет години.  

● COVID-19 срина световната дипломация в областта на климата, тъй като 
Конференцията на ООН по изменението на климата (COP26) през 2020 г. беше 
отложена с едно година – за ноември 2021 г.  

● Бързият глобален отговор на COVID-19 може да послужи и като призив за действия за 
справяне с климатичната криза.  

● Инвестициите в нисковъглеродно развитие, включително изграждане на устойчива 
инфраструктура и подобряване на енергийната ефективност, биха могли както да 
ускорят икономическото възстановяване, така и да насърчат дългосрочния устойчив 
растеж, според Хелън Маунтфорд от Института за световни ресурси. 

● Устойчивият спрямо изменението на климата растеж може да доведе до нетни 
икономически ползи от 26 трилиона долара до 2030 г. 

 
Борбата с изменението на климата и тази с пандемията са сериозно свързани. Много от първопричините 
за изменението на климата увеличават и риска от пандемии, така че смекчаването на последиците от 
него е и стратегия за общественото здраве. Обезлесяването, което се прави най-вече за селскостопански 
цели, принуждава миграцията на животните и значително увеличава риска от разпространение на 
патогени от животни към хора. 

 
18 Коалиция за глобално лидерство на САЩ. COVID 19 Кратко: Въздействие върху климата. Виж повече на: 

https://www.usglc.org/coronavirus/climate/  

https://www.usglc.org/coronavirus/climate/
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Въглероден 
отпечатък 
 
Въглеродният отпечатък е общото количество 
парникови газове (включително въглероден диоксид и 
метан), които се генерират от човешката дейност.19 
 
Понятието еволюира от термина „екологичен 
отпечатък“, въведен през 90-те години от еколога 
Уилям Рийс и регионалния плановик Матис Уакнергел, работещи в Университета на Британска 
Колумбия в Канада.20 
 
В световен мащаб средният въглероден отпечатък е близо 4 тона. За да има по-голям шанс 
да се избегне покачване на глобалните температури с 2℃, средният годишен глобален 
въглероден отпечатък трябва да спадне до под 2 тона до 2050 г.  
 
За съжаление, намаляването на индивидуалния въглероден отпечатък от 16 тона на 2 тона не може да се случи веднага. Все пак е 
възможно, чрез малки промени в действията ни. 

 
Терминът се отнася до общата площ на земята и ресурсите, необходими за поддържане на 
дадена дейност или население, включително производството на храни и използването на вода. 
Всъщност, въглеродният отпечатък се измерва по-лесно. Понятието, използвано за първи път 
през 1999 г., се отнася само до теглото, обикновено в тонове, на въглеродния диоксид (CO2), 
отделян ежегодно в резултат на определена дейност. 
 
В днешно време хората често говорят за собствения си въглероден отпечатък, като се 
позовават на начина си на живот, но терминът се използва за въздействието, което имат 
организациите и промишлеността. 
От гледна точка на едно домакинство става дума за въглерода, който се отделя пряко или 
косвено от производството на храната, която се купува, газа и електричеството, които се 
използват за отопление на дома или горивото, необходимо за автомобила. 
 
Намаляването на собствения ни въглероден отпечатък е наистина важна стъпка, за да започне 
постигането на общия спад, но правителствата и бизнесът трябва да направят същото. 

 
 

Измерване на екологичния и въглеродния отпечатък 
 
След обстойни изследвания, препоръчваме запознаване с Рамката за екологичен отпечатък.21 
Рамката за екологичен отпечатък разглежда изменението на климата по глобален начин отвъд 
измерването на въглеродните емисии. Тя показва как въглеродните емисии се сравняват и се 

 
19Опазване на природата. Виж повече на: https://www.usglc.org/coronavirus/climate/ 
20Глобален гражданин. Какво всъщност означава „въглероден отпечатък“ и как можете да намалите своя? Виж 
повече на: https://www.globalcitizen.org/en/content/carbon-footprint-explained-how-to-reduce-yours/  
21 Рамка за екологичен за отпечатък. Виж повече на: https://www.footprintnetwork.org/our-work/climate-change/ 

https://www.usglc.org/coronavirus/climate/
https://www.globalcitizen.org/en/content/carbon-footprint-explained-how-to-reduce-yours/
https://www.footprintnetwork.org/our-work/climate-change/
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променят по отношение на други човешки нужди на планетата, като храна, влакна, дървен 
материал, земя за жилища и пътища. 
Днес терминът „въглероден отпечатък“ често се използва като съкращение за количеството 
въглерод (обикновено в тонове), отделян от дадена дейност или организация. Въглеродният 
отпечатък също е важен компонент на екологичния отпечатък, тъй като може да се разгледа 
като конкурентно търсене на биологично продуктивно пространство.  
 
Въглеродните емисии от изгарянето на изкопаеми горива се натрупват в атмосферата, ако няма 
достатъчно биокапацитет, който да ги абсорбира. Следователно, когато въглеродният 
отпечатък се отчита в контекста на общия екологичен отпечатък, тоновете емисии на 
въглероден диоксид се изразяват чрез размера на земната площ, необходима за усвояването 
им. Това показва колко биокапацитет е необходим за неутрализиране на емисиите от 
изгарянето на изкопаеми горива. 
 
Измерването на въглеродния отпечатък на земните площи не означава, че усвояването на 
въглерод е единственото решение на проблема с емисиите. То показва само колко 
биокапацитет е необходим, за справянето с необработените въглеродни отпадъци и избягване 
натрупването на въглерод в атмосферата.  
 
Това измерване позволява да се справим с предизвикателствата на изменението на климата, 
по цялостен начин, който не просто прехвърля задачата от една природна система към друга. 
Всъщност, проблемът с климата се поражда от факта, че планетата няма достатъчно 
биокапацитет, за да неутрализира целия въглероден диоксид от изкопаемите горива и да 
подсигури всички други нужди. 
 
Рамката също така показва изменението на климата в по-широк контекст, който обединява 
всички екологични заплахи, пред които сме изправени днес. Изменението на климата, 
обезлесяването, прекомерното изтощаване на пасищата, сривът на рибарството, 
продоволствената несигурност и бързото изчезване на видовете са част от един общ наболял 
проблем: Човечеството иска повече от Земята, отколкото тя може да осигури. 
 
Въглеродният отпечатък в момента е 60 % от цялостния екологичен отпечатък на човечеството 
и най-бързо растящият му компонент.  
 

Въглеродният отпечатък на човечеството се е 
увеличил 11 пъти от 
1961 г. насам.  
 
Намаляването на въглеродния 
отпечатък на човечеството е най-
важната стъпка, която можем да 
предприемем, за да сложим край на 
злоупотребяването и да живеем 
според ресурсите на планетата. 
 
В тази таблица се вижда делът на 
въглеродния отпечатък в света. 
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Източник: Global Footprint Network 

Съществуващи инструменти за измерване на 
въглеродния отпечатък 
 
По-долу са изброени няколко инструмента, които физическите лица и бизнесите могат да 
използват за измерване на въглеродния си отпечатък. 
 

Физически лица 

 
● Калкулатор на отпечатъка от Global Footprint Network 

 
Резултатите на калкулатора показват сухоземната и морска площ, необходими за осигуряване 
на ресурсите, от които се нуждае човек (храна, подслон и т.н.) и за абсорбиране на неговите 
въглеродни емисии. Екологичният отпечатък в световен мащаб се измерва в хектари. 
Калкулаторът дава два показателя за въглеродния отпечатък: процент от общия екологичен 
отпечатък и емисии на CO2 в тонове годишно. 
 

● Карбонов калкулатор от Climate Hero 

 
Climate Hero ви помага да станете въглеродно неутрални в три стъпки: 

- Стъпка 1: Изчислете въглеродния си отпечатък за 5 минути 

- Стъпка 2: Намалете отпечатъка си с ангажимент към климата 

- Стъпка 3: Компенсирайте отпечатъка си до 200 % 

 
● Персонален калкулатор за въглероден отпечатък и приложение за компенсиране от 

Yayzy 

 
Това приложение е безплатен и лесен начин за измерване и намаляване на въглеродния 
отпечатък. Използвайте калкулатора, за да изчислите отпечатъка на покупките си и да вземате 
по-добри решения за разходите си. Лесно е да разберете какво представлява вашият 
въглероден отпечатък. 
 

● Калкулатор за въглероден отпечатък от Nature Conservancy 

http://www.footprintcalculator.org/
https://carbon-calculator.climatehero.me/
https://www.yayzy.com/
https://www.nature.org/en-us/get-involved/how-to-help/carbon-footprint-calculator/
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Калкулаторът позволява да изчислите въглеродния си отпечатък – количеството парникови 
газове, генерирани от вашите действия, като оценява въздействието на вашите пътуване, дом, 
храна и пазаруване. 
 

● Калкулатор на въглеродния отпечатък от ООН 

 
Калкулаторът за въглероден отпечатък на ООН помага да измерите въглеродния отпечатък от 
вашето домакинство, транспорт и начин на живот. 
 

● Въглероден отпечатък и CO2 измерване при пътуване и хранене от Capture Club 

 
Безплатен инструмент за измерване (тракер) на CO2, който помага да научите повече за 
емисиите от ежедневната мобилност и избора на храна. 
 
Можете да проследявате автоматично емисиите при пътуване, благодарение на GPS-базиран 
алгоритъм, с който следите начините на придвижване и очакваната продължителност на 
пътуване в реално време. Независимо дали с кола, автобус, самолет или велосипед, 
апликацията може да използва GPS информация (с ваше разрешение), за да предскаже 
емисиите на CO2. 
 

Бизнес 

 
● Калкулатор за въглеродния отпечатък за малки и средни предприятия от Carbon Trust 

 
Калкулаторът е разработен в помощ на МСП, регистрирани в Обединеното кралство, за да 
измерват корпоративния си емисионен отпечатък за активите, които експлоатират, в 
съответствие с насоките в Протокола за парниковите газове, включително преките емисии от 
горива и процеси (емисии в сфера 1) и тези от закупена електроенергия (емисии в сфера 2). 
 
Инструментът не предлага пълна оценка на отпечатъка на предприятието, а включва само 
избрани източници на емисии, общи за по-голямата част от МСП, използвайки подход на 
оперативен контрол.  
 

● Калкулатор на въглеродния отпечатък за бизнеса от Carbon Footprint  

Безплатен онлайн калкулатор на емисии: 
o подходящ за малки организации 

o лесен за използване 

https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.thecapture.tracker&gl=US
https://www.carbontrust.com/resources/sme-carbon-footprint-calculator
https://www.carbonfootprint.com/businesscarboncalculator.html
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o одобрени от правителството изчисления 

o задължително докладване 

o запазване на резултатите, преглеждане и актуализиране, когато пожелаете 

o проследяване на емисиите 

o за сгради и транспорт 

o възможност за изтегляне на резултатите като pdf отчет 

o опции за компенсиране на емисиите и за въглеродна неутралност 

 
● Калкулатори на емисии за бизнеса от Carbon Fund 

 
Калкулаторът се основава на няколко стъпки, отговарящи на съответните въпроси относно 
емисиите на предприятията, според типа им: електрически, топлинни, автомобилни, въздушно-
транспортни, железопътни, от морски транспорт, от събития и т.н., като използва действителни 
(или прогнозни) годишни оперативни данни. 
 

Намаляване на въглеродния отпечатък  
 

Физически лица 
 
Често хората се чудят какво да предприемат, за да сведат до минимум въглеродния си 
отпечатък. По-долу са изброени няколко обикновени действия, които всеки човек може да 
предприеме, за да помогне на планетата22, а също така са рентабилни.23 
 

1. Простиране на прането вместо използване на сушилня — може да спести около 153 кг 
CO2 годишно. 

2. Намаляване на отоплението с 1 градус по Целзий — може да намали емисиите на CO2 
със 184 кг годишно и консумацията на енергия с 8 %. 

3. Напълнете чайника само с количеството вода, което е нужно — може да спести 72 кг 
CO2 годишно. 

4. Прекарвайте по-малко време под душа — 1 мин. по-малко под душа може да спести 
23 кг CO2 годишно. 

5. Изключете електрическото оборудване, когато не се използва — пълното изключване 
на телевизора (вместо да стои в режим на готовност) за 18 часа/ден може да спести 5 кг 
CO2 годишно. 

6. Летете по-малко — а също и ако имате възможност да „измествате“ емисиите на 
полета си (аутсорсинг на намаляването на емисиите към други сектори). Изберете 
пътуване с влак като средство за транспорт. Пример: пътуването от Лондон до Париж с 
Eurostar вместо със самолет води до намаляване на въглеродните емисии с 91 %. 

7. Производството на храни е отговорно за ¼ от глобалните емисии на парникови газове, 
като месото и млечните продукти са двата най-големи фактора. Можете да намалите 
въглеродния си отпечатък с 20 %, ако преминете към веганска диета. 

a. Замяна на червени месни ястия с растителни алтернативи — ако се прави 
веднъж седмично, въздействието върху околната среда ще бъде еквивалентно 
на спирането на 16 милиона автомобили от движение. 

b. Яжте местни храни — намаляване на транспортния пробег на храната. 
c. Хранителни отпадъци — не се презапасявайте. 

 
22Списание Wired. Виж повече на: https://www.wired.co.uk/article/reduce-carbon-footprint 
23Въглероден отпечатък. Виж повече на: https://www.carbonfootprint.com/minimisecfp.html 

https://carbonfund.org/take-action/businesses/business-calculators/
https://www.wired.co.uk/article/reduce-carbon-footprint
https://www.carbonfootprint.com/minimisecfp.html
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8. Направете дома си по-енергийно ефективен — преминете към екологично отопление 
и електричество, въпреки че може да бъде доста скъпо; заменете халогенните крушки с 
LED; изолирайте дома си, ако е възможно. 

9. Шофиране по-малко — използвайте въглеродно-приемливи алтернативи (когато е 
възможно) като автобус, трамвай, ходене пеша, велосипед. Ако автомобилът е 
необходим, опитайте се да го замените с електрически. 

10. Купувайте по-малко — всяка нова покупка има етикет със стойността на въглеродните 
емисии, особено тези за еднократна употреба или бърза консумация.  

 
Интересен факт: Apple публикува данни, които показват, че 80 % от въглеродния отпечатък на даден 
продукт е в производствения му процес, а не заради енергията, която консумира, след като бъде 
създаден.  

 
Като цяло, разбирането на въглеродния отпечатък може да помогне за ограничаване на 
въздействието на потреблението върху околната среда.  
 
Малките промени могат да доведат до голяма разлика в дългосрочен план.24 

Храна 
 

● Консумиране на 
местни и сезонни 

продукти (без ягоди през 
зимата)  

● Ограничаване на консумацията 
на месо, особено говеждо  

● Консумиране на риба от 
устойчив риболов  

● Ползване на чанти за 
многократна употреба и 
избягване на продукти с 
пластмасова опаковка  

● Купуване само на необходимото 
за избягване на отпадъците 

 

Облекло 
 

●  Грижа за дрехите  
● Размяна, заемане, 

отдавате под наем или 
покупки втора ръка 

● Закупуване на отговорно 
изработени дрехи, напр. 
изработени от рециклиран 
материал или с 
екомаркировка 

 
24ЕС. Как да намалим въглеродния си отпечатък? Виж повече на: https://europa.eu/youth/get-involved/sustainable-

development/how-reduce-my-carbon-footprint_en 

https://europa.eu/youth/get-involved/sustainable-development/how-reduce-my-carbon-footprint_en
https://europa.eu/youth/get-involved/sustainable-development/how-reduce-my-carbon-footprint_en
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Енергия и отпадъци 
 

● Намаляване на 
отоплението с 1°C 

● Кратки душове  
● Спиране на водата при миене на 

зъбите или почистване на чинии 
● Изключване на електрическото 

оборудване и на телефона, 
когато батерията вече е заредена 

● Елиминиране на ненужни данни 
от облачните акаунти 

● Енергийно ефективни продукти с 
етикет „А“ (енергиен етикет на 
ЕС) 

● Ограничаване и рециклиране на 
отпадъците 

Транспорт 
 

●   Използване на 
обществен 

транспорт или велосипед  
● Умна за това кога и как да се 

шофира  
● С влака на следващата 

почивка 
 

 

 

 

 

Източник: ЕС 
 

 

Бизнес 
 
Тъй като хората могат да предприемат малки стъпки за свеждане до минимум на 
отрицателното въздействие върху околната среда, предприятията играят важна роля за 
намаляване на въглеродните емисии. Има няколко стъпки, които предприятията от всякакъв 
размер могат да предприемат, за да работят по екологично съобразен начин.25 
 

Рециклиране 

Рециклирането помага за намаляване на суровините, които трябва 
да бъдат добити, за да се създадат продукти от нулата. 
Прилагането на разделно събиране за рециклиране също може да 
подхранва по-екологична култура на работа. 

Използване на рециклирани 
ресурси 

Екологичните разходи за използване на нови продукти са много по-
високи. 

Използване на устойчиви 
доставчици 

Подкрепа за предприятията, които имат принос за околната среда и 
екологични ангажименти. 

Преминаване към 
хибридни или изцяло 
електрически превозни 
средства 

Зареждането вече става все по-лесно и по-бързо, като станциите за 
зареждане се увеличават. Ползите от хибридите, освен по-ниските 
парникови газове, включват по-нисък разход на гориво, по-ниски 
ставки на пътния данък, на данък върху служебните автомобили и 
избягване на таксите за задръствания. 

Преминаване към онлайн Ако дадена среща може да бъде хоствана онлайн, това спестява 

 
25 Shred Station. 11 начина, по които бизнесът може да намали въглеродните си емисии Виж повече на: 
https://www.shredstation.co.uk/blog/11-ways-businesses-can-reduce-carbon-emissions/ 

https://www.shredstation.co.uk/blog/11-ways-businesses-can-reduce-carbon-emissions/
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срещи и събития пътуването до работното място и намалява емисиите. 
Транспортът представлява около 1/5 от глобалните емисии на CO2.  

Използване на обществен 
транспорт или споделени 
автомобили за служебни 
пътувания 

Използването на обществен транспорт намалява задръстванията в 
градовете, по-евтино е от притежаването и управлението на 
автомобил и намалява въглеродния отпечатък. 

Инвестирайте в зелена 
енергия и екологично офис 
оборудване 

Повечето доставчици на енергия предлагат зелена тарифа - 
предприятията могат да инвестират в собствените си възобновяеми 
енергийни източници.  
LED осветление и изключване на осветлението, когато няма хора в 
офиса. 
Кухненски уреди с висок енергиен рейтинг. 
Възможност за енергоспестяващи режими на всички 
компютри/мобилни устройства и батерии. 
Намаляване температурата на термостата в офиса.  

Компенсиране на 
въглерода 

Балансиране на общите емисии на парникови газове на 
компанията.  
При компенсиране на общите емисии до нула, компанията може да 
стане въглеродно неутрална. 

Засаждане на дървета Участие в проекти за засаждане на дървета.  

Закупуване на 
употребявани офис мебели 

Повторното използване и рециклирането на стоки възпрепятства 
по-нататъшното изчерпване на природните ресурси. 

Комуникация със 
служители и клиенти 

Разговорите със служителите за околната среда и приканването им 
да предложат свои собствени идеи за това как компанията да 
помогне в борбата с изменението на климата насърчава 
работниците да се включат в усилията в областта на околната 
среда. 
Клиентите също са склонни да реагират добре на екополитиките и 
усилията за намаляване на въглеродния отпечатък. Тенденциите в 
предпочитанията на потребителите показват, че хората избират да 
купуват екологично съобразни продукти и услуги, като дори са 
готови да платят допълнително за това. 

Смекчаване на последиците и 
адаптиране към изменението на 
климата 
 

Смекчаване на последиците 
Смекчаването на последиците от изменението на климата и редуцирането му е свързано с 
намаляване на емисиите в атмосферата на парникови газове, улавящи топлина. Това може да 
се постигне или чрез намаляване на източниците на тези газове (изгаряне на изкопаеми горива 
за електроенергия, топлинна енергия, транспорт) или чрез увеличаване на ресурсите, които 
усвояват и съхраняват тези газове (океани, гори, почви). 
 
Да се избегне значителна човешка намеса в климатичната система и да се стабилизират нивата 
на парниковите газове в срок, достатъчен да позволи на екосистемите да се адаптират 
естествено към изменението на климата, да се гарантира, че производството на храни не е 
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застрашено и да се даде възможност на икономическото развитие да продължи по устойчив 
начин. 26 
 

Адаптация 
Адаптирането към изменението на климата или адаптирането към живота в променящия се 
климат означава адаптиране към действителния или очаквания бъдещ климат.  
 
Да намалим уязвимостта си към вредните последици от изменението на климата и да се 
възползваме максимално от всички потенциални благоприятни възможности, свързани с него. 
 

История на измененията 
С хода на времето и историята, на хората се налага да се приспособят към климатичните 
промени и всички свързани с тях крайности. Климатът е относително стабилен през последните 
12 000 години и съвременният живот е изграден около този факт. Въпреки това, трябва да се 
научим да се адаптираме към всички климатични промени, които се случват и предстоят.  
 

 
Пътят към нулевите нетни емисии  
 
Правителствата и компаниите по света се ангажират да постигнат нулеви нетни емисии 
на парниковите газове. 
 
Икономическата трансформация, до която ще доведе преходът към нулеви нетни емисии ще 
засегне пряко или косвено всички държави и всички сектори на икономиката.  
 
Постигането на нулеви нетни емисии ще изисква трансформация на световната икономика.27 
 
Ефективните действия за декарбонизация включват изместване на енергийния профил от 
изкопаеми горива към електроенергия с нулеви емисии и други енергоносители с ниски 
емисии, като например водород; адаптиране на промишлените и селскостопанските процеси; 
повишаване на енергийната ефективност и управление на търсенето на енергия; използване на 
кръгова икономика; консумиране на по-малко стоки с високи емисии; внедряване на 
технология за усвояване, използване и съхранение на въглерод; увеличаване на поглъщателите 
на парникови газове както от стари, така и от скорошни емисии. 
 
Основна характеристика на всеки преход към нулеви нетни емисии е неговата универсалност 
за енергийните системи, системите за земеползване, както и за цялата световна икономика.  
 

 
Тази универсалност се дължи на две причини: 

 

 
26НАСА. Отговор на изменението на климата. Виж повече на: https://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-mitigation/ 
27Маккинси. Предизвикателството за нулеви нетни емисии: ускоряване на декарбонизацията в световен мащаб. Виж 
повече на: https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-net-zero-challenge-accelerating-
decarbonization-worldwide?cid=netzero-pse-gaw-mst-mck-oth-
2201&gclid=Cj0KCQjw1N2TBhCOARIsAGVHQc6IHy6HwRbGMfv3s2xdBtEyxMeegrhahrIb5TTKZXbnOma9TXe2MKUaArzVEAL
w_wcB&gclsrc=aw.ds 
 

https://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-mitigation/
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-net-zero-challenge-accelerating-decarbonization-worldwide?cid=netzero-pse-gaw-mst-mck-oth-2201&gclid=Cj0KCQjw1N2TBhCOARIsAGVHQc6IHy6HwRbGMfv3s2xdBtEyxMeegrhahrIb5TTKZXbnOma9TXe2MKUaArzVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-net-zero-challenge-accelerating-decarbonization-worldwide?cid=netzero-pse-gaw-mst-mck-oth-2201&gclid=Cj0KCQjw1N2TBhCOARIsAGVHQc6IHy6HwRbGMfv3s2xdBtEyxMeegrhahrIb5TTKZXbnOma9TXe2MKUaArzVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-net-zero-challenge-accelerating-decarbonization-worldwide?cid=netzero-pse-gaw-mst-mck-oth-2201&gclid=Cj0KCQjw1N2TBhCOARIsAGVHQc6IHy6HwRbGMfv3s2xdBtEyxMeegrhahrIb5TTKZXbnOma9TXe2MKUaArzVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-net-zero-challenge-accelerating-decarbonization-worldwide?cid=netzero-pse-gaw-mst-mck-oth-2201&gclid=Cj0KCQjw1N2TBhCOARIsAGVHQc6IHy6HwRbGMfv3s2xdBtEyxMeegrhahrIb5TTKZXbnOma9TXe2MKUaArzVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Причина #1 
Всяка от системите за енергия и земеползване 
допринася значително за емисиите и ще трябва 
да претърпи трансформация, за да бъде 
постигната целта за нулеви нетни емисии. 
 
Причина #2 

Тези системи са силно взаимозависими. 
Действията за намаляване на емисиите трябва да 
се осъществяват съгласувано и спрямо мащаба на 
съответните системи, икономически сектори и 
географски райони. 

Устойчиво развитие и Цели 
на ООН за устойчиво 
развитие 
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Какво е устойчиво развитие? 
 
През 1987 г. комисията Брунтланд на ООН определя устойчивото развитие като „задоволяване 
на нуждите на настоящето, без да се компрометира способността на бъдещите 
поколения да посрещнат собствените си нужди“. 
 
Според ООН 
 
„Устойчивото развитие изисква интегриран подход, който взема под внимание 
загрижеността за околната среда заедно с икономическото развитие.“ 28 
 
В най-широк смисъл „устойчивостта” се отнася до способността на нещо да се запазва или 
поддържа във времето.  
 
Устойчивостта може да бъде разделена на три стълба: 
 

1) Икономическа устойчивост — печалби/благосъстояние 

Икономическата устойчивост е съсредоточена върху природните ресурси, които 
осигуряват физически суровини за икономическото производство, като например 
възобновяема енергия или изчерпаеми суровини. 

2) Устойчивост на околната среда — планета 

Екологичната устойчивост се фокусира върху „системите, подсигуряващи живота“, 
например атмосферата или почвата — тези, които трябва да бъдат запазени и 
поддържани за да гарантират икономическото производство или човешкия живот. 

3) Социална устойчивост — хора 

Социалната устойчивост се фокусира върху последиците, които икономическите 
системи имат върху човечеството, например изкореняване на бедността и глада или 
борба с неравенството. 
 

 

Устойчивост и устойчиво развитие 
 
В доклада на Световната комисия по околна среда и развитие на ООН от 1987 г. „Нашето общо 
бъдеще”, ООН определя устойчивото развитие като „посрещане на нуждите на настоящето, 
без да се застрашава благосъстоянието на бъдещите поколения“.  
 
Хартата за Земята разширява определението, за да включи глобалното общество — „основано 
на зачитането на природата, правата на човека, икономическата справедливост и културата 
на мира“.29 

 
 
 
 

 
28ООН. Виж повече на: https://www.un.org/en/academic-impact/sustainability 
29Impact Garden. Виж повече на: https://impactgarden.org/sustainability-and-impact/ 

https://www.un.org/en/academic-impact/sustainability
https://impactgarden.org/sustainability-and-impact/
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Графици за устойчивост 
 
Азиатската банка за развитие подчертава: 
Загрижеността за околната среда не е нова 
 

Стремежът към устойчиво развитие е акт на баланс: изисква 
прилагането на правила, стратегии, програми и проекти, които 
разглеждат околната среда и устойчивото развитие като обща 
тема. Този стремеж изисква също така промени в мисленето, 
нагласите и поведението на заинтересованите страни. 
Подробен график за устойчиво развитие в световен мащаб 
*Този график каталогизира основните сектори и тематични 
феномени в света от 1948 г. насам. 

https://www.adb.org/publications/world-sustainable-development-timeline
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Какво представляват Целите на ООН за устойчиво 
развитие 
 
Целите на ООН за устойчиво развитие, известни като ЦУР на ООН или просто със съкращението 
ЦУР, са резултат от Конференцията на ООН за устойчиво развитие в Рио де Жанейро през 2012 г 
(Рио+20).  
Страните, участвали в конференцията, постигнаха съгласие за огласяване на набор от цели, 
заместващи Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), приети през 2000 г. за справяне с 
бедността и глада.  
 
В официалната декларация на Рио+20 „Бъдещето, което искаме”, ЦУР се очертават по следния 
начин: „Целите трябва да разглеждат и да включват по балансиран начин и трите измерения на 
устойчивото развитие, както и техните взаимовръзки“.  

● Хора 

● Планета 

● Просперитет 
През 2015 г., 193-те държави членки приеха т.нар. Програма за устойчиво развитие до 2030 г., 
като определиха 17-те ЦУР и 169-те цели, насочени към най-големите предизвикателства, пред 
които е изправен светът, както и 232 показателя за реални резултати в области като водни 
ресурси, здравеопазване, бедност, равенство между половете и биологично разнообразие.  
 
 

 

 
Премахване на бедността във всичките ѝ форми навсякъде 

 

Премахване на глада, постигане на продоволствена сигурност, подобряване на храненето и насърчаване на 
устойчивото селско стопанство 

 

Гарантиране на здравословен живот и спомагане за благополучието на хората от всички възрасти 

 

Осигуряване на приобщаващо и равноправно качествено образование и насърчаване на възможностите за 
учене през целия живот за всички хора 

 

Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета 

 

Осигуряване на достъп до и устойчиво управление на водоснабдяването и канализацията за всички хора 

 

Осигуряване на достъп до ценово приемлива, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички 

 

Насърчаване на гарантиран, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и 
достоен труд за всички 

 

Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и дълготрайна 
индустриализация, поощряване на иновациите 

 

Намаляване на неравенството в рамките на отделните държави и между тях 
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Превръщане на градовете и останалите населени места в приобщаващи, безопасни, гъвкави и устойчиви 
зони 

 

Гарантиране на устойчиви модели на потребление и производство 

 

Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите последици* 

 

Опазване и дългосрочно използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие 

 

Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, 
устойчиво управление на горите, борба с обезлесяването, спиране и обръщане на процеса на унищожаване 
на земите, спиране на загубата на биоразнообразие 

 

Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до 
правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички 
равнища 

 

Укрепване на средствата за изпълнение и съживяване на глобалните партньорства за устойчиво развитие 

 
По-подробна информация за всяка ЦУР  
 
Целите и задачите стимулират действия в областите от възлово значение за човечеството и 
планетата: 
 

Хора Планета Просперитет Мир Партньорство 
 
 
 

Цел за устойчиво развитие 13 
 
Цел 13: Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и последиците 
от него 
 

Цел 13 е насочена към изпълнение на ангажимента по 
Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата 
за постигане на климатично-неутрален свят до средата 
на века и ограничаване на глобалното затопляне до 
много под 2 °C (целта е 1,5 °C), в сравнение с 
прединдустриалните времена. 
 
Цел 13 – планирани резултати 

13.1 Укрепване на устойчивостта и способността за 
адаптиране към свързаните с климата опасности и 
природни бедствия във всички държави 
13.2 Интегриране на мерките в областта на 

изменението на климата в националните политики и правила, стратегии и планиране 

https://sdgs.un.org/goals
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13.3 Подобряване на образованието, повишаване на осведомеността и на човешкия и 
институционалния капацитет относно смекчаването на последиците от изменението на 
климата, адаптирането, намаляването на въздействията и ранното предупреждение 
13.А Изпълнение на ангажиментите, поети от развитите държави — страни по Рамковата 
конвенция на ООН за изменение на климата, с цел съвместно мобилизиране от всички 
източници на 100 милиарда долара годишно до 2020 г., за да се отговори на нуждите на 
развиващите се страни в контекста на значими действия за смекчаване на последиците и 
прозрачност на изпълнението, както и Зеленият фонд за климата да стане напълно 
функционален, чрез неговата възможно най-скорошна капитализация 
13.Б Насърчаване на механизми за повишаване на капацитета за ефективно планиране и 
управление на изменението на климата в най-слабо развитите страни и малките островни 
развиващи се държави, с акцент върху жените, младежта и местните и маргинализираните 
общности 
*Имайки предвид, че Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата е основният 
международен междуправителствен форум за водене на преговори за глобалния отговор на 
изменението на климата.30 
 

 
 

Устойчивото развитие и ролята му за изменението на климата 
 

Съществува двустранна връзка между устойчивото развитие и изменението на климата.31 
От една страна, изменението на климата оказва влияние върху основните природни и човешки 
условия на живот, а оттам и върху предпоставките за социално и икономическо развитие. От 
друга страна, приоритетите на обществото за устойчиво развитие оказват влияние както върху 
емисиите на парникови газове, които причиняват изменението на климата, така и върху 
уязвимостта ни за последиците от него. 
 
Мерките в областта на климата могат да бъдат по-ефективни, ако постоянно се включват в по-
глобални стратегии, предназначени да направят подходите за национално и регионално 
развитие по-устойчиви. Това се дължи на факта, че променливостта и изменението на климата, 
ответните действия чрез мерките в областта на климата и свързаното с тях социално-
икономическо развитие ще повлияят на способността на държавите да постигнат целите за 
устойчивост. Едновременно с това, преследването на тези цели ще повлияе на възможностите 
и успеха от прилагане на правилата в областта на климата. 
 

 
30ООН. Действия за климата: Защо има значение?  
31Изменение на климата 2007 г.: Работна група III: Смекчаване на изменението на климата. Виж повече на: 
https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch2s2-1-3.html 

https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch2s2-1-3.html
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Картографиране на ЦУР 

След задълбочени изследвания се стигна до заключението, че ЦУР Компасът, разработен от 
Глобалната инициатива за отчитане, Глобалния договор на ООН и Световния бизнес съвет за 
устойчиво развитие, е полезен инструмент за картографиране на ЦУР.32 

 
ЦУР Компасът обяснява как ЦУР засягат организациите и как може устойчивостта да бъде 
поставена в центъра на тяхната стратегия. 

 
ЦУР предоставят възможност за разработване и прилагане на ръководени от бизнеса решения 
и технологии за справяне с най-големите предизвикателства на устойчивото развитие в света. 
Тъй като ЦУР формират глобалната програма за развитие на нашето общество, те ще позволят 
на водещите компании да демонстрират как бизнесът им спомага за напредъка на устойчивото 
развитие, както чрез минимизиране на отрицателните, така и чрез максимално увеличаване 
на положителните въздействия върху хората и планетата. 

 
ЦУР обхващат различни теми като бедността, здравеопазването, образованието, изменението 
на климата, влошаването на състоянието на околната среда и могат да спомогнат за 
свързването на бизнес стратегиите с глобалните приоритети.  
Компаниите могат да използват ЦУР като глобална рамка, за да оформят, насочват, обнародват 
и докладват своите стратегии, цели и дейности, докато ЦУР им позволяват да се възползват от 
редица облаги, като например:  

● Идентифициране на бъдещи бизнес възможности  
ЦУР имат за цел да пренасочат глобалните публични и частни инвестиционни потоци 
към предизвикателствата, които отразяват. По този начин те определят пазари с 
нарастващ потенциал за компаниите, които могат да предоставят иновативни решения 
и трансформиращи промени.  

● Повишаване на стойността на корпоративната устойчивост  
Въпреки че бизнес обосновката на корпоративната устойчивост е ясно регламентирана, 
ЦУР могат да засилят икономическите стимули на компаниите да използват ресурсите 
по-ефективно или да преминат към по-устойчиви алтернативи, така че външните 
фактори да се интернализират все повече. 

● Укрепване на отношенията между заинтересованите страни и съобразяване със 
скоростта на развитие на правила и мерки 

ЦУР отразяват очакванията на заинтересованите страни, както и бъдещата политическа 
насока на международно, национално и регионално равнище. Компаниите, които 
съобразяват своите приоритети с ЦУР, могат да увеличат ангажираността на клиентите, 
служителите и другите заинтересовани страни, докато тези, които не го правят, са 
изложени на нарастващи правни рискове и застрашават репутацията си.  

● Стабилизиране на обществата и пазарите  
Бизнесът не може да успява в общества, които се провалят. Инвестирането в 
постигането на ЦУР подкрепя такива опори за успеха на бизнеса, като съществуването 
на основани на правила пазари, прозрачни финансови системи и некорумпирани и 
добре управлявани институции.  

● Използване на общ език и споделена цел  

ЦУР определят обща рамка за действие и език, който помага на компаниите да 
комуникират по-последователно и ефективно със заинтересованите страни относно 
въздействие и резултатите им. ЦУР помагат за обединяването на синергични партньори 
в името на справянето с най-неотложните обществени предизвикателства в света.  

 
32ЦУР Компас. Ръководство за бизнес действия във връзка с ЦУР. 
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Цели на ЦУР компаса 
 
В ръководството са представени пет стъпки, които помагат на компаниите да увеличат 
максимално своя принос към ЦУР, като съгласуват своите стратегии, както и като измерват и 
управляват своя принос към ЦУР.  
 
Компаниите могат да приложат петте стъпки, за да определят или уеднаквят посоките си на 
развитие, според това къде са достигнали по пътя в гарантирането, че устойчивостта е резултат 
от основната им бизнес стратегия.  
 
Петте стъпки на ЦУР Компаса се основават на признаването на отговорността на всички 
компании да спазват изцяло приложимото законодателство, да се съобразяват с 
международните минимални изисквания и да разглеждат приоритетно всички отрицателни 
ефекти върху правата на човека. ЦУР Компасът е разработен с акцент върху големите 
мултинационални предприятия.  
 
Въпреки това, малките и средните предприятия и други организации също се насърчават да го 
използват като източник на вдъхновение, като го адаптират към нуждите си. Компасът е 
предназначен за използване на равнище отдел, но може да се прилага и на ниво продукт, 
обект, окръг или на регионално ниво, ако е необходимо. 
 
Ръководството ЦУР Компас е организирано в раздели, които разглеждат всяка от петте 
стъпки:  

 

● 01 Разбиране на ЦУР  

Първата стъпка е насърчаването на компаниите да се запознаят с ЦУР.  
ЦУР призовават компаниите навсякъде по света да постигнат напредък в устойчивото 
развитие чрез инвестициите, които правят, решенията, които разработват, бизнес 
практиките, които прилагат. По този начин ЦУР насърчават предприятията да намалят 
отрицателното си въздействие, като същевременно засилват положителния си принос към 
глобалния план за устойчиво развитие. 
 
Преобразяване на Света: В член 67 от Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. е 
постигнато съгласие от всички 193 държави-членки на ООН: „Частната стопанска дейност, 
инвестициите и иновациите са основни двигатели на производителността, приобщаващия 
икономически растеж и създаването на работни места. Ние признаваме разнообразието на 
частния сектор, вариращ от микропредприятия през кооперативи до мултинационални 
компании. Призоваваме всички бизнеси да прилагат своята креативност и иновации за 
решаване на предизвикателствата, свързани с устойчивото развитие.” 

 

● 02 Определяне на приоритетите 

За да се възползват от най-важните бизнес възможности, предоставени от ЦУР, както и за 
да намалят рисковете, компаниите се насърчават да определят своите приоритети въз 
основа на оценка на тяхното положително и отрицателно, настоящо и потенциално 
въздействие върху ЦУР по съответните вериги за създаване на стойност.  
Определянето на приоритетите на компанията помага за съсредоточаване на усилията, за 
да се възползва тя от възможностите и предизвикателствата, представени от ЦУР. 
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Не всички 17 различни ЦУР са еднакво подходящи за дадена компания. Степента, в която тя 
може да допринесе за всяка ЦУР, както и рисковете и възможностите, които ЦУР 
представляват поотделно, зависят от много фактори. Прилагайки стратегически подход към 
ЦУР, първата задача е извършване на оценка на настоящото, потенциалното, 
положителното и отрицателното въздействие, което стопанските дейности оказват върху 
ЦУР по цялата верига за създаване на стойност. Това помага да се определи къде 
положителните въздействия могат да бъдат увеличени, а отрицателните – намалени или 
избегнати. 

 

1) Картографиране на веригата за създаване на стойност с цел определяне на 
областите на въздействие 

Компаниите се насърчават да започнат оценка на въздействието, като направят 
картографиране на високо равнище на своята верига за създаване на стойност, за да набележат 
области с голяма вероятност от отрицателно или положително въздействие върху темите, 
засегнати от ЦУР. 

Пример: 

 

Съществуват редица инструменти и методологии, които помагат на компаниите да набележат 
областите с голямо въздействие. Много компании използват методики за оценка на жизнения 
цикъл и разширени екологични входно-изходни модели. Някои инструменти могат да бъдат 
приложени към конкретни ЦУР, например Оценителят на сфера 3 на Протокола за парниковите 
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газове, Базата данни за социални горещи точки, Ръководството за правата на човека и 
предприятията по държави, Глобалния инструмент за водите на Световния стопански съвет за 
устойчиво развитие и Инструмента за отпечатък на бедността. Тези и други инструменти за 
оценка на въздействието могат да бъдат намерени на: www.sdgcompass.org 

 

2) Избор на индикатори и събиране на данни 

 

 

3) Определяне на приоритети 
 
Компанията трябва да е наясно със своето настоящо и потенциално, отрицателно и 
положително въздействие върху устойчивото развитие. Следващата стъпка е определяне на 
приоритетите в рамките на ЦУР.  

 

● 03 Поставяне на цели   

Поставянето на цели е от решаващо значение за успеха на бизнеса и спомага за 
насърчаване на споделени приоритети и по-добри резултати в цялата организация. Чрез 
привеждане на целите на компанията в съответствие с ЦУР, ръководството може да 
демонстрира своята ангажираност към устойчивото развитие.  

Набелязването на цели се основава пряко на последиците от оценката на въздействието и 
определянето на приоритети, описани в стъпка 2, като е от съществено значение за 
постигането на добри резултати. Определянето на конкретни, измерими и обвързани със 
срокове цели за устойчивост спомага за насърчаване на споделените приоритети, 
стимулира резултатите в цялата организация и става все по-широко разпространено. Чрез 
привеждането си в съответствие с ЦУР, компаниите могат да си поставят по-смислени цели 
и да комуникират по-ефективно относно ангажимента си за устойчиво развитие. 

http://www.sdgcompass.org/
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Тази стъпка за определяне на целите се състои от четири действия: 

1) Определяне на обхвата на целите и избор на ключови показатели за ефективност 
(КПЕ) 

Препоръчително е обхватът на целите за устойчивост на компанията да се ръководи от 
стратегическите приоритети, определени в стъпка 2. Това гарантира, че целите на компанията 
ще включват възможности за положителен принос към ЦУР, както и за намаляване на 
настоящите и потенциалните отрицателни въздействия. Така целите не само се покриват с 
действителните операции в компанията, но и генерират възможности за подобрения по цялата 
верига за създаване на стойност. 
Изборът на КПЕ е важен етап при определянето на цели, които могат да са основа за 
извършване, мониторинг и обнародване на напредъка. 

Когато е възможно, на компанията се препоръчва да избере КПЕ, които пряко се отнасят към 
въздействието или резултата от нейните дейности. 

 

2) Определяне на основна линия и избор на тип цел 

Важно е да се определи основна линия за всяка цел. Този процес е тясно свързан с оценката на 
въздействието, обобщен в стъпка 2. 

 

3) Определяне на степента на амбиция 

Препоръчително е внимателното разглеждане на степента на амбиция на компанията по 
отношение на целите, както и консултациите за насоките ѝ с вътрешни и външни спрямо нея 
заинтересовани страни. Амбициозните цели вероятно ще доведат до по-голямо въздействие и 
по-добри резултати от по-скромните такива. Чрез поставяне на летвата значително над 
прогнозираното представяне спрямо базовата линия и чрез определяне на цели, за които все 
още не се знае как да бъдат постигнати, компанията поощрява иновациите и стимулира 
креативността. 
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4) Обявяване на ангажимент към ЦУР 

Публичното представяне на всички или някои от целите на компанията може да бъде 
ефективен инструмент за комуникация, защото изразява с достъпни и удобни средства 
стремежите ѝ към устойчиво развитие. Това може да вдъхнови и ангажира служители и бизнес 
партньори, както и да осигури добра основа за конструктивен диалог с външни заинтересовани 
страни. 

 

● 04 Интегриране  

Интегрирането на устойчивостта в сърцето на бизнеса и управлението, заедно с 
включването на цели за устойчиво развитие във всички функционалности в рамките на 
компанията, са от ключово значение за постигането на поставените цели. За да преследват 
общи намерения или да се справят с комплексни предизвикателства, компаниите все 
повече участват в партньорства по цялата верига за създаване на стойност, в рамките на 
своя сектор, както и с правителства и обществени организации.  

Като резултат от поставянето на цели, компанията задава конкретни КПЕ и определя насоки 
за всеки от стратегическите си приоритети. Интегрирането на устойчивостта в основните 
дейности и включването на конкретните цели във всички функции на компанията е от 
основно значение за осъществяването на тези цели. 

Интегрирането на устойчивостта има потенциала да трансформира всички аспекти на 
основната дейност на компанията, включително предлагането на продукти и услуги, 
сегмента клиенти, управлението на веригата за доставки, избора и използването на 
суровини, транспортните и дистрибуторски мрежи, края на жизнения цикъл на продуктите. 
За да преследват общи цели или да се справят със системните промени, компаниите все 
повече работят с партньори, за да увеличат въздействието и обхвата си. 

 
В тази стъпка се определя как може да се интегрират ЦУР чрез следните действия: 
 

1) Поставяне на цели за устойчивост в рамките на бизнеса  

Активното лидерство от страна на главния изпълнителен директор и висшето ръководство е от 
ключово значение за успеха на всяка значителна организационна промяна. За бизнес 
интеграцията на целите за устойчивост, когато бизнес стойността им може да не бъде напълно 
разбрана от всяка част на организацията, въздействието на ръководството е особено важно. 

 
За да се гарантира, че целите за устойчивост са стабилно внедрени в рамките на 
организациите, два принципа са особено важни: 

Създаване на общо разбиране за това как стремежът за постигане на целите за устойчивост 
създава стойност за компанията, по-специално чрез изясняване на бизнес обосновката и как тя 
може да допълни напредъка към други бизнес цели. 

Интегриране на целите за устойчивост в оценките на резултатите и схемите за възнаграждения 
в цялата организация, с допълнителни стимули, отразяващи специфичната роля, която дадена 
позиция или служител изпълнява за постигането на съответните цели. 

 

2) Включване на устойчивостта във всички функции 
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Въпреки че специализираните в устойчивостта екипи и професионалисти могат да играят важна 
роля за постигане на целите за устойчивост на компанията, подкрепата и наличието на 
корпоративни направления като научно-изследователска и развойна дейност, бизнес развитие, 
управление на доставките, оперативна дейност и човешки ресурси са ключът към вграждането 
на устойчивостта в стратегията, културата и операциите на бизнеса. 
 

 
 

3) Ангажиране на всички партньорства 

Като цяло, една компания може да пробва най-малко три типа партньорства: 

● Партньорства по веригата за създаване на стойност, в рамките на които компаниите 

съчетават допълващи се умения, технологии и ресурси и предлагат нови решения на 

пазара 

● Секторни инициативи, които обединяват няколко индустриални лидери в усилията за 

подобряване на стандартите и практиките в целия конкретен бизнес сектор и за 

преодоляване на общите предизвикателства 

● Многостранни партньорства, при които правителствата, частният сектор и 

обществените организации обединяват усилията си, за да се справят със сложни 

предизвикателства 
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ЦУР могат да помогнат за обединяването на партньорите около общ набор от цели и 
приоритети. Изграждането на ефективни партньорства за устойчиво развитие изисква висока 
степен на ангажираност от страна на заинтересованите страни. Партньорите следва да се 
стремят към определяне на общи цели, да използват съответните си основни компетентности, 
да деполитизират проектите си, да разработват ясни управленски структури, да създават 
единна рамка за мониторинг, да се съсредоточават върху въздействията, да прогнозират 
бъдещите нужди от ресурси и да изграждат процес за управление на знанията. За нови 
партньорства се препоръчва малък обхват при стартирането и проектиране с голям мащаб за в 
бъдеще. 

 

● 05 Докладване и комуникация  

ЦУР дават възможност на компаниите да докладват информация за резултатите от 
устойчивото си развитие, като използват общи показатели и общ набор от приоритети. ЦУР 
Компасът насърчава компаниите да вградят ЦУР в своята система за комуникация и 
отчетност. 

През последното десетилетие практиката на оповестяване на корпоративната устойчивост 
се увеличи драстично в съответствие с търсенето на информация от заинтересованите 
страни. Важно е постоянно да се докладва и съобщава за напредъка спрямо ЦУР, в отговор 
на нуждите на заинтересованите страни. 

Разработването на системи за интегриране на управлението по въпросите на устойчивото 
развитие в ежедневното вземане на бизнес решения е задължително в прехода към по-
смислена и ефективна отчетност. 

 

Тази стъпка очертава действията, необходими по отношение на отчетността и комуникациите:  

1) Ефективна отчетност и комуникация 
 

Важно е компаниите да използват международно признати стандарти за отчитане на 
устойчивостта, като например глобалните стандарти, предлагани от Глобалната инициатива за 
отчитане, механизмите за докладване на проблемни казуси като Проекта за оповестяване на 
въглеродните емисии и др. Примери за други механизми за докладване на казуси са Рамката 
за докладване на ръководните принципи на ООН и рамката на Съвета по стандарти за 
оповестяване на информация относно климата.  

 

Уебсайтът „ЦУР Компас“ — www.sdgcompass.org предлага обзор на други стандарти и 
рамки. 

http://www.sdgcompass.org/
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2) Комуникация относно изпълнението на ЦУР 
 
ЦУР предоставят общ език за отчитане. Тяхната обща рамка за устойчиво развитие може също 
така да бъде полезна при определянето на начина, по който да се даде приоритет на 
отчетността, както и на типа оповестяване на ефективността, извършвано от компанията по 
различни информационни канали относно резултатите от устойчивото си развитие.  
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За преподавателите [Как да 
обучаваме предприемачите и 
малките и средни предприятия по 
темата за изменението на климата] 
  

Обучение по осведоменост за изменението на 
климата 
 
Въз основа на опита и задълбочените изследвания на всички партньори по проекта „Борба с 
изменението на климата“, предлагаме обучението по осведоменост за изменението на 
климата за предприемачите и МСП да обхваща следните модули/елементи, базирани на 
структурата на настоящия наръчник. За възприемане на материята, е добре да се знае 
повече по следните теми: 

 

Преглед на изменението на климата ЦУР на ООН 

Състояние на изменението на климата Какво е устойчивост? 

История на изменението на климата Устойчивост и устойчиво развитие 

Причини за изменението на климата Ролята на ЦУР за справяне с изменението на 
климата 

Очаквания за 2050 г. Цел за устойчиво развитие 13 

Инициативи по темата за изменение на климата Устойчиво развитие и изменение на климата 

Изменението на климата в Европа Картографиране на ЦУР  

Въздействие на Covid-19 Оценка на въглеродните емисии 

Обзор на темата за въглеродния отпечатък Смекчаване на изменението на климата 

Измерване на въглеродния отпечатък Адаптиране към изменението на климата 

Съществуващи инструменти за измерване на 
въглеродния отпечатък 

Финансиране в сферата на климата 

Намаляване на въглеродния отпечатък Постигане на нулеви нетни емисии 

 Гъвкавост на климата 

Както се споменава в наръчника, ключовата причина за неговото създаване е фокус върху 
предоставянето на добре структурирани и лесни за възприемане системни насоки, съобразени 
с нуждите на преподавателите / обучителите, които подкрепят зелените предприемачи. 
Зеленият предприемач е социален предприемач, чиито бизнес е с мисия за „спасяване на 
планетата“.  

 
Наръчникът цели да помогне на обучителите чрез общи и специфични компоненти относно 
изменението на климата и ЦУР, от които те могат да изберат, за да ги добавят към своите 
обучителни, преподавателски, коучинг и менторски сесии, за да прехвърлят придобитите от 
наръчника знания към предприемачите. В наръчника, както и в целия проект, преподавателят е 
лице, чиято професионална активност е като ментор, обучител, коуч, консултант или друг 
специалист, който работи с предприемачи, за да улесни тяхното или на компанията им 
предприемаческо или развойно развитие и растеж. 
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Този раздел в наръчника цели да привлече вниманието на читателите върху подходящи 
модули за обучение и да представи добре познати инструменти, техники и игрови елементи, 
чието използване се препоръчва на преподавателите.  
 

Частният сектор — ключов фактор за екологичния преход и борбата с 
изменението на климата 
 

Тезата, на която се основава този проект, е, че интелигентните технологии, в ръцете на опитни 
и способни предприемачи със зелена мисия, са мощен инструмент за постигане на ефекта от 
целите на ООН за устойчивост, а частният сектор и предприемачеството са ключов фактор за 
екологична съобразност. Счита се, че функцията на обучителите има важна роля за постигането 
на необходимото ниво знания и умения у предприемачите.  

 
Заключенията, направени в рамките на Партньорството за действие по въпросите на 
зелената икономика, са, че капиталът, необходим за изпълнението на Програмата за 
устойчиво развитие в световен мащаб до 2030 г., възлиза на 5—7 трилиона щатски долара 
годишно.33 Като се има предвид мащабът на необходимите средства, от жизненоважно 
значение е да се приложат пазарни механизми, за да се отразят възможните ползи от 
устойчивите инвестиции и да се привлече интерес от потенциални вложители.  
 

Международната общност дава ясно да се разбере, че частният сектор, включително 
финансовите институции, играе основна роля за изпълнението на Програмата до 2030 г., за 
постигането на ЦУР и на договореното в Парижкото споразумение през следващите 
години. Повече от 240 банки, застрахователи и инвеститори с активи от около 62 трилиона 
щатски долара се ангажират да интегрират устойчивостта в операциите си като членове на 
Финансовата инициатива на Програмата на ООН за околната среда.  

 

78 % от над 22 000 инвеститори в световен мащаб, участвали в Глобалното инвестиционно 
проучване на Шрьодер през 2017 г., твърдят, че сега поставят по-сериозен акцент върху 
устойчивостта, отколкото преди пет години. 64 % посочват, че са увеличили отпусканите 
средства за устойчиви фондове през същия период. 

 

В резултат на това, световният зелен пазар е нараснал от 11,3 милиарда щатски долара през 
2013 г. до 183 милиарда щатски долара през 2018 г. Динамичният растеж на финансирането за 
устойчиво развитие обаче е ограничен от общата липса на разбиране за това какво 
представлява устойчивото инвестиране и ползите, които то може да постигне в сравнение с 
традиционните инвестиции. Предоставянето на по-добра информация и експертен опит по 
темата в услуга на съответните заинтересовани страни в правителствата, финансовия сектор и 
предприятията, може да увеличи шансовете за включване на устойчивите финанси в основните 
сфери на дейност.  
 
В този контекст, твърдението ни в рамките на друг проект за борба с изменението на 
климата, в който участва настоящият проектен консорциум „Инкубатор на 
въздействията за подпомагане на устойчивостта“ (i2 SustainIT), звучи достоверно: 
 

 
33Партньорството за действие по въпросите на зелената икономика (PAGE). Виж повече на: https://www.un-page.org/ 

https://www.i2sustainit.eu/
https://www.i2sustainit.eu/
https://www.i2sustainit.eu/
https://www.un-page.org/
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Увеличаването на значението на частния бизнес и зеленото предприемачество 
спомагат за засилване на ролята на менторите по социално предприемачество за 
постигането на по-ефективно въздействие върху решаването на социалните и 
екологичните предизвикателства в света.  
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Обучителни модули 

Целевата група на преподавателите и менторите са зелените предприемачи. Независимо дали 
са автономни или вътрешнофирмени предприемачи, те принадлежат към специална подгрупа, 
която използва определен бизнес модел за създаване и прилагане на решения на 
екологичните проблеми и насърчаване на социалните промени, така че околната среда да не 
бъде уязвявана.  

 

Зеленият предприемач е човек, който създава и развива зелени или екологични компании, 
които могат да предоставят на потребителите/клиентите разнообразни продукти и услуги, 
например фирми, които произвеждат пластмасови бутилки за многократна употреба, 
компании за екологично почистване, фирми, инсталиращи слънчеви панели, местни 
предприятия за рециклиране и много други подобни начинания.  

 

Имайки предвид този профил на зелените предприемачи и общия профил на професионалните 
бизнес ментори, възниква дискусия за това какво съдържание на обучението за ментори е 
подходящо и дали да бъде предложено като цялостна учебна програма или в отделни 
избираеми курсове. Обучението и повишаването на квалификацията на преподавателите 
зависи от необходимите умения и компетентности, които те трябва да демонстрират, за да 
подкрепят ефективно конкретната целева група.  
 

Няма съмнение, обучителите трябва да имат концептуално проектно мислене и по-долу е 
представена таблица с кратко описание на характеристиките (компетентностите), които се 
очакват от тях34:  

 

Характеристики Описание 
Фокусирана върху човека и 
околната среда 
заинтересованост  

Обучителите трябва постоянно да вземат под внимание 
как и какво се създава от предприемачите в отговор на 
човешките и екологичните нужди.  

Способност за 
визуализиране  

Обучителите трябва да работят визуално чрез 
изобразяване на идеи. 

Предразположеност към 
мултифункционалност 

Обучителите трябва да разглеждат множество и различни 
решения на екологичните предизвикателства, с които 
техният обучаем иска да се справи, да имат предвид 
глобалната картина на проблема, като се фокусират върху 
неговите специфики по време на процеса на преподаване. 

Системна визия Обучителите следва да разглеждат предизвикателствата, 
които проектът за борба с изменението на климата 
решава, като системни проблеми с възможности за 
системни решения, включващи различни процедури и 
концепции, за изграждане на цялостно решение в услуга на 
обучавания. 

Възможност за 
използване на езика като 
инструмент 

Обучителите следва да могат устно да обяснят творческия 
процес, поощряващ креативността на предприемачите, 
когато липсват конкретни подробности, да изразяват 

 
34Инструментариум за инкубация на въздействията, базиран на концептуалното проектно мислене „Инкубатор на 
въздействията за подпомагане на устойчивостта“; Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства 2019—1-
UK01-KA204—061873. Виж повече на: https://www.i2sustainit.eu/resources.html 

https://www.i2sustainit.eu/resources.html
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взаимоотношения, които не са очевидни визуално (т.е. 
обяснението трябва да върви успоредно с процеса на 
творческо наставничество). 

Афинитет към работата 
в екип 

Обучителите трябва да развият междуличностни умения, 
които им позволяват да общуват интердисциплинарно и да 
съчетават работата със съответните предприемачи, 
както и с целевата група (в рамките на която трябва да се 
решава проблемът). 

Избягване на 
необходимостта от 
избор 

Обучителите търсят предизвикателни алтернативи, преди 
да дадат конкретни съвети на предприемачите за това 
какво решение да вземат, търсят начини да измислят нови 
комбинации и конфигурации. Този процес води до избягване на 
погрешни решения и съчетава най-добрите възможности за 
избор, който социалните предприемачи могат да 
упражняват. 

 

Необходимостта от такива умения и компетенции, както и спецификата на 
предизвикателствата, които предприемачите решават, отразяват нуждите на обучителите. 
Констатирана е необходимост от поне две групи модули за обучение, въз основа на които те 
ще са по-добре подготвени за ролята на преподаватели / наставници на зелените 
предприемачи (или на предприемачите, които имат мисия да подкрепят борбата срещу 
изменението на климата). 

 

Първа група от обучителни модули за 
преподаватели (ментори) 
 

Модули за проектно и творческо мислене и за решаване на проблеми 
 
Тези модули за обучение са пряко насочени към преподавателите (по-малко или по-
напреднали в областта на проектното мислене), като имат за цел да им предоставят 
знания и да ги усъвършенстват с компетентности в най-важната област на умения на 
целевата група. Модулите са предназначени да запознаят обучителите с подхода на 
творческото и проектното мислене, както и със знания за спецификата на прилагането на 
този подход при съвместна работа със зелените / социалните предприемачи35.  
 

Основни теми Цели на обучението 

Етапи на разчупване на леда  Въведение, обикновено включващо игри, разказване на 
истории и представяне на казуси и добри практики 

 
35 Инструментариум за инкубация на въздействията, базиран на концептуалното проектно мислене „Инкубатор на въздействията 

за подпомагане на устойчивостта“; Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства 2019—1-UK01-KA204—061873. Виж 

повече на: https://www.i2sustainit.eu/resources.html 

https://www.i2sustainit.eu/resources.html
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Творческо мислене и 
решаване на проблеми  

Какво е креативност? Ползите от творчеството, рискът от 
това да не бъдем креативни, какво ни пречи да бъдем 
креативни и да разбираме зоните на влияние, за да знаем 
кога е подходящо да обмислим творчески подход; 
Дивергентно срещу конвергентно мислене; 
Проучване на техниките за творческо мислене: директен и 
обратен брейнсторминг, мисловни карти, игра с азбуката, 
Скампер-чеклист, анализ на причините и следствията;  
Шестте мислещи шапки на Едуард де Боно — Разбиране и 
справяне с предизвикателство от реалния живот 
Възползване от идеите: представяне на идеите по 
структуриран и ефективен начин, в посока по-скоро на 
положителен, отколкото на отрицателен отговор 

Проектно мислене за 
обучителите в зеленото и 
социалното 
предприемачество 

Проектно мислене — дефиниция и Станфорд модел 
Социалният предприемач и социалните иновации — защо е 
необходимо проектното мислене? 
Проектното мислене при иновациите — процес и гъвкави 
подходи  
Как проектното мислене добавя стойност към социалните 
иновации и въздействия? 
Проектното мислене — начинът, по който обучителите 
помагат на предприемачите 
Типология на обучителите на социални предприемачи 
Модел на проектно мислене за обучители с голямо 
въздействие — как да подкрепят предприемачите? 

Възлови умения за 
ефективно обучение 

Представяне на конкретни казуси 
Дефиниции и разлики между знания, умения и способности 
Рамка за уменията и компетенциите на обучителите 
Възлови умения според етапите на процеса на проектно 
мислене 

Обучаемите — фокусиран 
подход 

Процесът на проектно мислене стъпка по стъпка 
посредством учене чрез опит  
Обучение в менторските умения, необходими за проектното 
мислене  
Разкриване на неосъществените необходимости и желания 
на обучаващите се относно развитието на предприятията в 
областта на изменението на климата  
Преформулиране на нужната за извършване от обучаваните  
работа, с цел създадаване на желани социални и 
екологични решения 
Обучение в създаване, тестване и усъвършенстване на 
прототипни решения 
Практикуване как идеите на обучаемите да се превърнат в 
действия 
Казуси и добри практики за това как обучителите използват 
проектното мислене, за създаване на стойност в зелените 
предприятия 
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Методи и техники за 
проектно мислене 

Откриване на скрити възможности за екологични и 
социални иновации 
Получаване на обратна връзка от зелените и социалните 
предприемачи (обучаваемите) 
Генериране на идеи с помощта на набор от инструменти и 
техники, подходящи за различните стилове на мислене на 
обучаващите се (напр. набори от карти с игрови задачи)  
Поощряване на визуалното мислене и бързото създаване на 
прототипи, с цел обнародване на социалната стойност 
Прилагане на методи за проектно мислене към 
специфичните предизвикателства на зелените и социалните 
предприемачи 

Разработване на идеи Насърчаване на креативността и сътрудничеството в 
процеса на обучение 
Създаване на идеи съвместно с обучаващите се, 
използвайки творчески техники за решаване на проблеми, 
като карти на емпатия, трасиране на клиентските 
преживявания, асоциативно мислене и надграждане на 
чужди идеи. 
Създаване на прототип на иновативна идея като готова 
бизнес-концепция. 
Разказване на истории, използване на изображения и 
логически разсъждения, с цел представяне на стойностно 
предложение и включване на идеите на обучаващите се. 

Лидерство чрез проектно 
мислене  

Разработване на собствени манталитет и набор умения в 
проектното мислене  
Създаване на общ език и рамка за проектно мислене със 
социалните предприемачи 
Използване на практически инструменти и техники за 
развиване на лидерство в проектното мислене. 
Обезпечаване на социалните предприемачи с методи от 
проектното мислене, например изследване, рамкиране, 
генериране на идеи и създаване на прототипи, оценка и 
вземане на решения за социални иновации. 
Правила за съвместно творчество и сътрудничество, които 
обучаващите се да използват. 
Интегриране на дизайнерското мислене в бизнес процесите 
и подобряване на социалното им въздействие. 
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Втора група обучителни модули за преподаватели 
(ментори)  
 

Модули за зелено предприемачество и борба с изменението на климата  
 

Основни теми Цели на обучението 

Модул: Приобщаваща зелена 
икономика 

Контекст: обосновката за постигане на напредък в 
приобщаващата зелена икономика; инструментите за 
структурни промени; ключовите сектори с висок 
екологичен потенциал, стратегиите и планирането за 
постигане на целите зададени от правилата; 
съществуващите международни рамки; 
международните инициативи за подкрепа на 
приобщаващата зелена икономика. 

Модул: Основи на зеленото 
предприемачество 

Определяне на основните характеристики на зеленото 
предприемачество; разграничаване на зеленото, 
социалното и традиционното предприемачество; 
определяне на основните мотиви на зелените 
предприемачи; описание на значението на 
екологичното предприемачество по отношение на 
потребителите, общностите и обществото; измерване 
степента на постигане на ЦУР. 

Модул: Специфика на подхода към 
зелено предприемачество 

Разбиране на екологичния пазар и неговото 
сегментиране; разработване на профил на крайния 
потребител въз основа на споделени екологични 
ценности, изчисляване на възможностите на 
потенциалния пазар; определяне на потребителското 
преживяване, пряко свързано с екологични продукти 
или услуги; количествено определяне на уникалната 
стойност, която зеленият предприемач привнася за 
целевия си клиент; прогностика на процеса на 
достигане до крайни потребители; идентифициране, 
разработване и изпитване на екологичния бизнес 
модел; определяне на начина за преодоляване на 
типичните пречки пред възприемането на 
продукта/услугата от страна на клиентите 

Модул: Проектно мислене за 
зелено предприемачество 

Определяне на ключовите етапи на проектното 
мислене, свързано със зеленото предприемачество; 
разбиране на ролята на проектното мислене в зелените 
иновации; използване на проектното мислене за 
създаване на решения за екологичните 
предизвикателства и ЦУР. 

 

 

Съдържанието на отделните курсове, учебните програми, образователните материали и 
резултатите от обучението за всеки от изброените модули може да бъде съобразено със 
специфичните нужди на преподаващите, които желаят повишаване и валидиране на 
квалификацията. 
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Геймификация и набор от игрови техники (карти) 
 

Геймификация 

Игрите могат най-добре да помогнат на обучителите да работят с предприемачи, които имат 
мисия в областта на зелената икономика и борбата с изменението на климата. Тази тема 
изисква креативност, проектно и иновационно мислене, работа в екип и силна мотивация, 
които могат да бъдат постигнати с помощта на средствата на геймификацията.  

 
Геймификацията е използването на игровите механизми в контекст, който не 
представлява игра, за да ангажира потребителите да решават проблеми. Игровите 
механизми са комбинация от правила, дизайн и инструменти, предназначени за създаване 
на игровия контекст.  
 

Следователно, игрите представляват потенциална учебна среда, даваща възможност за провал, 
разчупено мислене и способност за контрол. Игрите са абстракция, базирана на модел на 
реалния свят, различен от словесните, графични, математически или физически модели. 
Образователната игра следва общите характеристики на игрите по принцип. Обикновено един 
играч трябва да победи друг играч, за да разреши съществуващ конфликт.  

 

В борбата срещу изменението на климата, предприемачът е играч, чиято мисия е да решава 
проблеми и да спасява земята от последиците от действията на правителствата и други 
предприемачи, чиито дейности се основават на изразходването на природни ресурси или 
чиито продукти замърсяват околната среда. В тази борба има ясни противници, конфликтът е 
очевиден, но труден за разрешаване. За успех в играта са необходими лидери, съюзници, 
партньори, с които предприемачите изграждат сътрудничество.  
 
Игрите подкрепят сътрудничеството с другите, за да се постигнат взаимни ползи.  
 

Обратната връзка, като ключов момент в игрите, показва приближаването към целта, 
количеството живот, енергията, местоположението, оставащото време, с какво се разполага в 
инвентара и дори как прогресират другите играчи, тя генерира правилно поведение, мисли или 
действия, с помощта на механизмите за възнаграждаване.  
 
Геймификацията в образованието предполага използването на игри с техните 
специфични характеристики, игрална среда, конфликт, сътрудничество и конкуренция, 
механизми за награди или лидерски класации.  
 

Геймификацията увеличава ефекта от преподаването и ученето, за да породи мотивация у 
зелените предприемачи, да подкрепи техните умения и способности за успех в 
предприемаческите им осъществявания за борба с изменението на климата. 

 

По целия свят предприемачите с мисия, които подкрепят борбата срещу изменението на 
климата и прилагат творчески решения, които отговарят на социалните и екологичните 
предизвикателства, често нямат достатъчно ресурси или импровизират в решенията си. 
Очевидно е, че те имат нужда от подкрепящи методи, инструменти и техники за подпомагане в 
това им начинание.  
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Набор от техники за дизайнерско мислене  

Дизайнерското / проектно мислене е творчески интелектуален процес, който разполага с 
инструменти като игри, групово вземане на решения и семинари / работилници. Резултатите от 
проектното мислене идват от действителната съпричастност и разбирането на нуждите и 
мотивацията на хората, които представляват ежедневния контекст на всяко предприятие. Също 
така, като интердисциплинарен, експериментален и ориентиран към човека подход, 
предлагащ на предприемачи от всички сфери на живота шанс в действителност да разберат 
хората, на които се стремят да служат, както и да създадат нови и иновативни решения въз 
основа на реалните им нужди, проектното мислене, специално адаптирано към зелените и 
социалните предприятия, се доказва като ефективно в изграждането на иновативни 
организации и постигането на социално въздействие.  

 

Благодарение на проектното мислене, предприемачите задълбочават аналитичността си и по 
този начин постоянно развиват своя продукт или услуга, защото могат да преценят от 
разстояние и непрекъснато да изследват нови пътища. Наръчникът има за цел да предостави 
знания и инструменти на преподавателите, за да насърчават и подкрепят предприемачите да 
използват проектното мислене, така че да могат да развиват, подобряват и обогатяват своите 
иновативни инициативи.  
 
По-долу са представени накратко игрови семинари, които вероятно са най-добрите техники, 
които обучителите могат да използват, за да работят със зелените предприемачи.  
Всички примери следват логическите стъпки на методологията на проектното мислене: 

● Разчупване на леда  
● Съпричастност  
● Дефиниране на задача 
● Генериране на идеи  
● Концепция на прототип  
● Тест (валидиране) 

 
Отговорността на всеки обучител е да оцени от какво се нуждаят обучаващите се и да обмисли 
как да работи с тях, като използва полезни техники, представени по-долу под формата на 11 
информационни таблици (карти). 
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КАРТА 1 
КАРТА 1 

Гербът РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДА 

Цели Описание Условия 

В идеалния случай, този семинар 
помага на обучителите да 
опознаят силните страни на 
зелените предприемачи, с които 
ще работят. Познаването им 
помага не само на обучителя, но и 
на предприемача да се мотивира и 
да се позиционира в контекст на 
увереност в себе си и в бъдещия 
си проект.  
Целите са: запознаване, 
разчупване на леда; мотивиране; 
активиране на теми. 

Дейността се състои в 
създаването на герб, в група 
или поотделно, по конкретна 
тема от зелената икономика. 
Фасилитаторът представя целта 
на семинара за сътрудничество 
и обяснява какво се очаква от 
сесията. Всеки играч трябва да 
напише върху герба какво 
представлява и какъв е 
очакваният резултат.  След това 
може да се проведе разбор или 
дискусия между всички 
участници. 

Продължителност: 30 
минути 
Брой играчи: 4—20 
души 
Брой фасилитатори: 
1 човек 
Материал: по 1 герб 
на играч, химикалки  

 
 
КАРТА 2 
КАРТА 2 

Суперсили РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДА 

Цели Описание Условия 

Целта на семинара е да 
идентифицира и подобри силните 
страни на обучаващия се чрез 
просто упражнение – да си 
представим себе си като 
супергерой. „Супергероят“ трябва 
да има доверие в себе си и в 
проекта си, нищо да не може да го 
спре.  

Целите са: запознаване; 
разчупване на леда; мотивиране; 
опознаване. Обучителят акцентира 
върху възможни слабости, които 
обучаемият може да прояви по 
време на процеса. 

Играчите са разделени на 
отбори от двама души. Всеки 
играч пита партньора си за 
уменията, работата и таланта 
му, за да определи неговата 
суперсила и да я представи 
максимално бързо.  
След като времето свърши, 
всеки играч представя 
партньора си на останалата част 
от групата. 
 

Продължителност: 30 
минути 
Брой играчи: 4—20 
души 
Брой фасилитатори: 
1 човек 
Материал: хартия, 
химикалки. 
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КАРТА 3 
 

Карта на емпатията СЪПРИЧАСТНОСТ 

Цели Описание Условия 

Чрез реализирането на това 
упражнение под формата на игра, 
предприемачите ще могат да 
определят истинската си целева 
аудитория чрез упражнение за 
създаване на „персонаж“. 
Персонажите са въображаеми 
герои, измислени от 
предприемача с помощта на 
обучителя и представляват 
идеалния клиент. Обучителят 
може да помогне на 
предприемача да отговори на 
нуждите на клиентите и да намери 
нишата на пазара за зелени 
решения. Целта е да се възприеме 
подход, ориентиран към 
потребителя, да се създадат 
персонажи и съпричастност към 
тях, да се обучат играчите да 
внедряват иновации. 

Това е забавен, итеративен и 
лесен за разбиране инструмент, 
подходящ за 
мултидисциплинарен отбор. 
Той е много ефективен, тъй 
като помага да се разбере 
какво засяга и влияе на 
потребителите, към които е 
насочен продуктът/услугата, 
както и поведението и средата 
им.  
Семинарът помага да се 
направи работата по-креативна 
и ефективна. Методологията е 
проста: играчите определят 
целта, върху която искат да се 
съсредоточат, както и целите на 
сесията, като правят някои 
прочувания предварително. 
След това отбелязват 
впечатленията си на бележките 
и ги четат и анализират заедно. 

Продължителност: 30 
минути 
Брой играчи: 4—20 
души 
Брой фасилитатори: 
1 човек 
Материал: бяла 
дъска или листове 
А3, 
маркер, 
самозалепващи се 
бележки 
 

 

 
КАРТА 4 
КАРТА 4 

Разказване на истории СЪПРИЧАСТНОСТ 

Цели Описание Условия 

Разказването на истории е метод 
за обучение и прилагане при 
въвеждане на нови идеи, 
продукти или услуги. То позволява 
на обучаващите се да бъдат 
нащрек за случващото се и 
съпричастни чрез историята. 
Разказът описва нова или 
иновативна идея, продукт или 
услуга в контекста на историята, 
като използва ключови прозрения 
и идеи, за да я предаде от 
различни гледни точки. 
Обучителят избира конкретен 
човек, който представя 
преживяванията си. Успешният 
разказ печели от контраста между 

Елементите на историята 
разкриват даден аспект на 
проблем или ситуация и 
подкрепят изучаването на 
необходимото за околната 
среда.  
Например, един предприемач 
може да разкаже на друг какви 
продукти или услуги са били 
внедрени в полза на климата, 
каква технология е била 
използвана, какво да се избягва 
по време на производството 
или внедряването им. 
 

Елементите на 
разказа създават 
ефективни истории в 
помощ на игрите. Те 
могат да се прилагат 
в работни ситуации 
или учебна среда. 
Елементите в 
историите са героите, 
сюжетът (случващото 
се), експозицията 
(контекста), 
конфликтното 
събитие, 
кулминацията и 
разрешаването на 
конфликта. 
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различни идеи и прозрения. 

 
 
Пример за разказване на истории: Истории за изменението на климата36   
 

Необходим е положителен поглед 
Има много книги и филми, които представят пост-апокалиптичен дистопичен поглед 
върху живота след изменението на климата. Проблемът е, че те могат да създадат 
страх и безпокойство, което води до избягване и отричане. Би било добре чрез 
разказването на истории да се засвидетелства малко по-голямо доверие към 
човечеството и да се помисли как някои от промените да бъдат преодолени по-успешно. 
Ползите от представянето в розови краски са не само в намаляването на 
тревожността, но и в разглеждането на положителни предположения, които имат 
шанс да се случат. Историите имат силно въздействие — показването на възможно 
поведение на хората влияе върху начина, по който те действително се държат. Героите 
в историите действат като модели за собственото ни поведение, а наличието на 
реалистични положителни примери за подражание може да бъде невероятно 
вдъхновяващо и зареждащо. 
 
Животът след изменението на климата 
 
Жилища: Вероятно морското равнище ще се повиши, което ще намали сушата и 
жизненото пространство. Лесно се вижда как това води до проблеми, но с внимателно 
планиране може да има и положителни последици. Самотата е нарастващ проблем в 
обществото, не само сред възрастните хора. При недостиг на земя, вече няма да са 
адекватни отделните домакинства. Вместо това, комунални жилища с отделни спални, 
но споделени кухни и дневни, ще имат повече смисъл. Много хора ще живеят така в 
някакъв момент от живота си, например като студенти в общежития или в домове за 
обществена грижа, като този социален елемент може да бъде чудесен. Грижите за 
децата също са много по-лесни в общностите, които споделят жилищни пространства, 
като например селските африкански общини. За разлика от тях, отглеждането на деца 
може да бъде много самотно и трудно за едно отделно малко семейство. Историята 
може да покаже и положителните страни на живота след изменението на климата. 
 
Липса на прясна вода: Вероятно е да има ограничени количества питейна вода, така че 
дългите горещи душове и измиването на косата всеки ден няма да бъдат вариант. 
Използването на сух шампоан е много по-лесно и по-удобно, като отнема само няколко 
минути и прави косата по-лесна за оформяне. Също така, все повече се доказва, че 
химикалите в шампоаните и миещите продукти могат да бъдат вредни за кожата, 
косата и здравето. Много хора ще открият, че състоянието на косата и кожата се 
подобрява при по-рядко миене. Историите могат да предложат сутрешна рутина, която 
включва просто изтриване на излъчващите миризми места по тялото с влажна кърпа и 
използване на сух шампоан — бързо и лесно.  
 
Отглеждане на зеленчуци: Храната може да се отглежда по различен начин, използвайки 
хидропонни техники, които изискват малко вода. Тази система има и други предимства 
освен пестене на вода: растенията могат да виреят навсякъде, няма нужда от 
пестициди и се използва 20 % по-малко място за отглеждането им. 
 

 
36Виж повече на: https://www.greenstories.org.uk/climate-change/ 

https://www.greenstories.org.uk/climate-change/
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КАРТА 5 
КАРТА 5 

Пет „защо?” ДЕФИНИРАНЕ НА ЗАДАЧА 

Цели Описание Условия 

Това е един от най-простите 
начини за стигане до корена на 
проблема. Въз основа на тази игра 
обучителят по-добре структурира 
и формулира проблема, който 
предприемачът планира да реши. 
Обучителят и обучаващите се 
преминават през 5 
последователни въпроса „защо?“.  
Вместо да бъде индивидуално, 
обучителят съдейства на 
предприемача в експозето, така че 
и двамата да напредват по-
безопасно. В резултат на това, 
обучителят разбира проблема, 
който предприемачите искат да 
решат, на какъв етап се намират и 
дали наистина има начин да бъде 
решен. 

С тази игра, задавайки 5 
последователни въпроса 
„защо?“, обучителят може да 
идентифицира причините, 
стоящи в основата на 
екологичния проблем. Играта 
помага на обучителите да 
структурират подхода за 
решаване на 
предизвикателството по 
подходящ, кратък и разбираем 
начин. В тази игра между двама 
играчи обучителят пита „защо 
това е проблем?” и като 
повтори въпроса „защо?“, 
двамата търсят колективно 
решение на проблема. След 
това обучителят перифразира 
проблема по положителен 
начин, питайки: „Какво можем 
да направим, за да го решим?“ 

Продължителност: 30 
минути 
Брой играчи: 4—20 
души 
Брой фасилитатори: 
1 човек 
Материал: хартия, 
химикалки, маркери, 
самозалепващи 
листчета 

 

 
КАРТА 6 
 

Брейнсторминг ГЕНЕРИРАНЕ НА ИДЕИ 

Цели Описание Условия 

Въз основа на предпоставката, че 
няма ограничения, обучителят 
насърчава обучаващите се да 
забравят умствените бариери, да 
казват „да“ на всичко, което в 
началото изглежда невъзможно, 
но може да се окаже ключово за 
развитието на проекта 
благодарение на работата в екип. 
Обучителят и обучаващите се 
играят, подхвърляйки идеи, 
свързани с тема, написана на 
хартия или на дъската. Дори ако 
идеята изглежда невъзможна и 
несвързана с темата на първо 
четене, обучителят може да 
разчита на опита си, за да пресее, 

Брейнстормингът е лесен за 
прилагане метод, при който 
обучителят и обучаващите се 
могат да участват в игра почти 
без разходи и ресурси. Той 
спомага за генерирането на 
идеи и решения за конкретен 
проблем, особено ползотворен 
е при сложни и многостепенни 
предизвикателства, като 
борбата срещу изменението на 
климата. Може да се направи 
мисловна карта на участниците, 
като всеки от тях пише идеи 
върху самозалепващи се 
бележки. След това всички 
участници, подкрепени от 

Продължителност: 30 
минути 
Брой играчи: 4—20 
души 
Брой фасилитатори: 
1 човек 
Материал: бяла 
дъска, листове А3, 
химикалки, маркери, 
самозалепващи се 
бележки 
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селектира и обедини най-добрите 
идеи, така че намерението на 
предприемача да се 
трансформира в работещ проект. 
Тази игра стимулира 
креативността и помага на 
обучаваните да намерят повече 
решения на проблема. 

обучителя, свързват всички 
идеи, докато времето изтече. В 
края на играта, идеите се 
подреждат по значение, като 
същевременно се предлагат 
конкретни начини на действие 
за следващата стъпка от 
процеса. 

Инструкции за брейнсторминг играта 

Разработени са четири основни правила, предназначени да намалят социалните задръжки 
сред групите от обучаващи се, да стимулират генерирането на идеи и да увеличат цялостната 
креативност на групата: 
- фокусиране върху количеството: колкото по-голям е броят на генерираните идеи, толкова 
по-голям е шансът за радикално и ефективно решение. 
- въздържане от критика: чрез отлагане на преценката за след фазата на генериране на идеи, 
обучаваните са свободни да генерират необичайни идеи. Въздържането от критика се отнася 
само до фазата на идеите. Критиката е от решаващо значение във фазата на оценяване, след 
генерирането на идеи. 
- насърчаване на обучаващите се да генерират неочаквани, щури идеи: щурите идеи карат 
хората да се смеят, а смехът стимулира творческото мислене. 
- комбиниране и подобряване на идеите: добрите идеи могат да бъдат комбинирани, за да 
се превърнат в още по-добри. 
Тези правила са добро начало, но брейнстормингът е само малка част от иновационния 
процес и ще се провали, ако обучителят не осигури структура и фокус. Брейнстормингът 
работи, ако обучителите създават рамка и контекст за творческо мислене. Обучителят трябва 
да бъде добър фасилитатор, за да създаде приятелска атмосфера и да извади най-доброто, 
на което е способна групата. 

Съществуващи капани 

Има няколко капана, които обучителите трябва да обмислят: отсъствие на подготвителен 
етап; липса на фокус — разработване на недобре дефинирана тема; обсъждане на всяка 
идея в момента на предлагане; оставяне на определени участници да доминират в 
дискусията; липса на структура — творчеството без структура създава безформен хаос; страх 
от грешка или глупост; липса на проследяване. Брейнстормингът е загуба на време, ако не се 
предприемат действия. Ако едни и същи хора, които работят с едни и същи проблеми всеки 
ден, се срещнат и обсъждат тези проблеми, използвайки един и същ език и процедури, 
резултатът винаги е предвидим. Еднаквостта поражда само още еднообразие. Гледането на 
света все през същата призма може да генерира само познати идеи. 

Как брейнсторминг играта да бъде по-ефективна 

Генерирането на идеи започва още преди обучителите да са започнали брейнсторминг 
сесията.  Креативността е смесицата от индивидуално и групово генериране на идеи. 
Обучителите трябва да дадат на участниците време да помислят за предизвикателството 
поне седмица преди брейнсторминг сесията, така че да могат да генерират идеи. (Трябва да 
имат време да размишляват върху идеите и да ги подобрят също и след брейнсторминга.) За 
успешна и по-ефективна брейнсторминг игра, обучителите трябва да са в ролята на 
фасилитатори по правилата на Осборн и да: 
- насърчават набора въпроси и предизвикателните предположения, така че да се набележат 
възможно най-много идеи, за да се отговори на зададените нужди на предприемачите. 
Въпросите са „Ами ако...?”. „Какво друго...?” и „По какъв начин можем...?“ Всички идеи 
трябва да бъдат записани и достъпни. 
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- прилагат принципите на импровизационния театър: без сарказъм и предубеждения, 
надграждайки идеите, мислейки по-скоро „да и…”, вместо „да, но…“, представяйки 
обучаемите в добра светлина, карайки ги да слушат, както и да говорят, да играят отборно за 
победа, да се освободят от необходимостта да контролират ситуацията, да водят в посока 
към общата визия, да празнуват дори и малките победи. Това помага да се създаде 
атмосфера на забавление, хумор, спонтанност и игривост. Ако контекстът е на страх, 
брейнстормингът не работи. Обучителите правят генерирането  на идеи безопасно за 
предприемачите, без притеснение от присмех. 
- проучват информацията за предприемачите и събират данни за техните клиенти, пазара и 
конкуренцията, идентифицират нуждите и мотивацията на обучаемите и събират 
информация какво работи за тях и какво ги възпрепятства. 
- стимулират обучаващите се да избират правилните хора за проекта, като излязат от 
шаблона и включват кадри от различни сфери, подкрепят ги да генерират идеи от различни 
позиции и перспективи. 
- използват различни техники за генериране на идеи, освен самия брейнсторминг.  

 
 

КАРТА 7 
КАРТА 7 

Мисловна карта ГЕНЕРИРАНЕ НА ИДЕИ 

Цели Описание Условия 

Както и в родословното дърво, 
идеята на тази игра / работилница 
е да се започне от първоизточника 
и да се развие структура от клони 
или корени, свързани с основната 
идея.  В тази игра, обучителят и 
обучаваните могат да представят 
идеите си по йерархичен начин, 
улеснявайки така задачата за 
избор на действията, които да 
бъдат разработени, тъй като 
самата йерархия определя 
значимостта и така обучаващите 
да изберат действия за решаване 
на предизвикателството по-лесно.  

Мисловната карта е творческа 
диаграма с дървовидна 
структура, която помага при 
решаване на проблеми чрез 
едновременни асоциации, 
пространствена стимулация и 
групиране, създаване на 
холистични системи. Тя е 
изключително ефективен 
инструмент за визуализация. 
Мисловната карта е създадена 
около ключова идея, 
представена като картина в 
центъра на изображението, с 
допълнителни идеи, свързани с 
нея. Всички клони образуват 
дърво, където възлите са 
свързани. На получената 
визуална карта участниците 
очертават областите от особен 
интерес.  Създаването и 
дешифрирането на мисловни 
карти активира и двете 
полукълба на мозъка, 
задейства логическото и 
творческото мислене заедно и 
запалва искрата на емоциите.  

Продължителност: 
30—60 минути 
Брой играчи: 4—20 
души 
Брой фасилитатори: 
1 човек 
Материал: флип 
диаграма, 
химикалки, маркери, 
самозалепващи се 
бележки, софтуер за 
мисловни карти 

Обосновка 

Какъв е смисълът в използването на творчески решения за съчетаване на генерираните 
идеи? Тайната е във функционирането на човешкият мозък. Когато си водите бележки по 
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традиционния начин, използвате лявото полукълбо, докато творчески визуализации като 
мисловната карта са в „ресора“ на дясното полукълбо. (Лявото полукълбо отговаря за речта, 
писането, четенето, броенето, логиката, анализа, списъците, детайлите, подредбата, 
последователността; докато задачите на дясното полукълбо включват въображението, 
цветовете, измеренията, пространствено-визуалните стимули, музикалността, холистичното 
възприятие, едновременността.) Съхраняването на генерираните идеи чрез визуално 
представяне помага за раждането на допълнителни идеи, както и за структурирането на 
съществуващите такива. 

Практически препоръки 

За да се мисли наистина ефективно, трябва да участва целият мозък, а мисловните карти и 
подобни творчески методи го доказват, като помагат на екипа да мисли по неограничаван, 
но при все това систематичен начин.  
От практическа гледна точка: 
- основните теми произлизат от центъра на мисловната карта (намират се по средата 
на листа или екрана, макар че центърът може да е и в горната ѝ част), 

- клоните съдържат по една ключова дума всеки (написани последователно, с главни 
букви), 

- не толкова важната информация (напр. под-идеи) е свързана с основните клони чрез по-
малки клонки, образувайки структура с възли. 

- използването на онлайн приложения за мисловни карти (GitMind, Mindomo, Coggle) се е 
увеличило значително поради работата от дома. 

В обобщение, мисловната карта е визуален инструмент, който използва думи, цветове, 
изображения и графики, за да показва информация във форма, която лесно се възприема и 
вдъхновява ума. Същността на визуализацията е, че детайлите произхождат от център, 
свързани с него чрез клони.  Някои онлайн приложения за мисловни карти са: Canva, Bubbl, 
Mind Maps, Miro и др.  

КАРТА 8 
КАРТА 8 
 

Шестте мислещи шапки ГЕНЕРИРАНЕ НА ИДЕИ 

Цели Описание Условия 

Целта на тази игра, водена от 
обучителя, е чрез ролеви игри да 
помогне на предприемачите 
ефективно да избягват ситуации на 
самосаботаж.  
Обучителите носят 6 различни 
шапки, въображаеми или реални, 
всяка една представлява 
конкретна личност със специфичен 
емоционален заряд. Поставянето 
на обучаемите в позицията на 
всяка от различните шапки или 
роли им дава възможност да 
разберат проблема или 
действието от различна гледна 
точка. 

Този метод има за цел да 
организира фазата на 
проучване на идеите, 
избягвайки автоцензурата. 
Всяка шапка е оцветена по 
различен начин и представлява 
специфично състояние на ума. 
Всеки участник носи шапка и 
играе определена роля. Ролите 
могат да се сменят по време на 
играта, която осигурява рамка 
за играчите и им помага да 
избягват спорове, докато се 
движат извън зоната си на 
комфорт, стимулира 
генерирането и разработването 
на идеите и насърчава екипния 
дух. 

Продължителност: 
30—60 минути 
Брой играчи: 4—20 
души 
Брой фасилитатори: 
1 човек 
Материал: шапки, 
картон, химикалки 
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Генериране на решения 

Този инструмент насърчава паралелното мислене, за разлика от естественото 
функциониране на мозъка ни, основано на „доводи“. Използвайки го като игра, всички 
участници в процеса разглеждат даден проблем в даден момент само от една гледна точка, 
като по този начин по време на процеса могат да бъдат обсъдени множество аргументи, 
аспекти и възможности. В тази фаза на иновационно мислене, целта е да се генерират 
възможни решения въз основа на идеите, възникнали и разработвани по време на 
събирането на информация. Общият мисловен процес на „шестте шапки“ може да бъде 
структуриран по следния начин.  

Възможен процес във фазата на генериране на идеи и решения: 
Синя шапка (процес): обучителят обяснява основите и останалите участници, също със сини 
шапки, го допълват, всички участници носят шапки с един и същи цвят по едно и също време 
в хода на процеса. Въпреки че е предоставена и фактическа информация, тя все още не е 
бялата шапка на фактите, тъй като обучителят само създава основата за първоначален 
брейнсторминг. 
Зелена шапка (творчество): свободният брейнсторминг позволява да се направи списък с 
възможни решения. Изказват се само идеи. 
Бяла шапка (факти): изброяват са факти, свързани с идеите (т.е. решения). (Участниците 
могат да споделят фактите за всяка идея на свой ред или да добавят нови шапки за всяка 
идея, започвайки от варианта „бяла шапка“.) 
Червена шапка (чувства): участниците споделят емоциите си по отношение на идеите. 
Жълта шапка (ползи): изброяват се ползите, свързани с конкретните идеи. 
Черна шапка (опасности): изброяват се рисковете, свързани с конкретните идеи. 
Във всеки един момент, при поискване от някого или по предложение от обучителя, може да 
се сложи синята шапка, за да се изясни къде се намират участниците в процеса. По време на 
брейнсторминга, обучителят може да се върне няколко пъти към всяка шапка, само ако носи 
синята. Може да възникне въпросът „Какви са тези глупости с шапки, когато се обсъждат 
сериозни неща?“, защото човешкият ум, когнитивното мислене и емоциите често 
заблуждават — много по-често, отколкото се очаква — и предразсъдъците или някакво 
минало преживяване могат да замъглят преценката. Методът на шестте мислещи шапки 
помага на зелените и социалните предприемачи да „надхитрят“ този емоционален фактор, 
който действа самостоятелно като автопилот. 

 
 
 

КАРТА 9 
КАРТА 9 

Създаване на прототип КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОТОТИП 

Цели Описание Условия 
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Идеята на тази игра / семинар е да се приложи 
на практика, чрез пресъздаване на сценарии, 
цялата теоретична работа, извършена преди 
това. Създаване на лого, вграждане в модел на 
идеите за това как да се създаде проектът, за 
прилагане на практика и веществена 
реализация на интелектуалната работа, 
осъществена преди това.  
Чрез прилагане на практика в бета-фазата, 
всичко, разработено по-рано, ще може да 
подобрява, преправя и променя всичко 
останало, за което се смята, че не работи, без 
да се налага да бъде прилагано на 100 %; това 
спестява усилия и помага за подобряване на 
официалното стартиране на 
продукта/проекта/услугата. Играта вдъхва 
живот на решението, чрез неговия анализ в 
реални условия и чрез поставяне на 
предприемачите в ролята на потребители. 

Различните семинари за 
концепция на прототипи 
помагат на 
предприемачите да 
генерират конкретни 
идеи. Могат да 
произвеждат прототипи в 
реални размери, 
например 3D модели от 
картон, хартия или Lego 
блокчета, или варианти за 
лого и чертежи, за да 
направят решението си 
възможно най-
реалистично и 
осъществимо.  
Обучителят може да 
включи решението в 
презентация, ако то 
предполага 
взаимодействие на 
няколко участника. 

Продължителн
ост: 60—90 
минути 
Брой играчи: 
4—20 души 
Брой 
фасилитатори: 
1 човек 
Материал: 
хартия, картон, 
Лего блокчета, 
химикалки, 
маркери, 
самозалепващ
и се бележки 
 

 

 
КАРТА 10 
 

Тестване ТЕСТ (ВАЛИДИРАНЕ) 

Цели Описание Условия 

Последната фаза преди 
стартирането на тестовата 
игра е директната обратна 
връзка от крайния 
потребител, която позволява 
на предприемачите да 
подобрят и адаптират 
проекта/продукта към 
мнението на целевата 
аудитория. Чрез този 
колективен семинар, 
предприемачът, с помощта на 
обучителя, може да види за 
първи път реакцията на 
крайния клиент към 
представянето на продукта. 
Целите са: физическа 
реализация на решението и 
анализирането  му в реални 
условия. 

Тестването помага на предприемачите да 
разберат по-добре потребителя, към 
който е насочен продуктът или услугата. 
Това е и възможност за подобряване на 
прототипите, решенията и уменията за 
дефиниране на проблемите.  
Предприемачите трябва да спазват 
следните правила: 
- потребителите да сравняват различните 
прототипи/решения. 
- да не се влияе на потребителите: нека 
тестват прототипа без обяснения  
- потребителите да изразяват себе си и да 
развиват и прецизират аргументи и 
мисли. 
- да се наблюдават и анализират 
реакциите и чувствата на потребителите. 
При проектното мислене трябва да се 
гарантират, че решението на 
предприемача е желано, осъществимо и 
приложимо.  

Продължителн
ост: 60—90 
минути 
Брой играчи: 
15—30 души 
Брой 
фасилитатори: 
2 души 
Материал: 
хартия, 
химикалки, 
самозалепващ
и се бележки 
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КАРТА 11 

КАРТА 11 

Фокус група ВАЛИДИРАНЕ 

Цели Описание Условия 

Тази техника се използва във 
фазата на валидиране на 
иновационното мислене и дава 
възможност на предприемачите 
да научат мненията на 
заинтересованите страни, 
партньорите и клиентите, в 
групова дискусия, водена от 
обучителя. 
На срещата на групата присъстват 
потенциални потребители на 
решението, интервюирани от 
обучителя по списък с 
предварително зададени въпроси 
(ориентири). Понякога тези 
въпроси могат да бъдат 
променени по време на 
дискусията. Изследването се 
опитва да даде отговори на 
въпросите „защо?” в допълнение 
към въпросите „какво?” и „как?“, 
като по този начин дава по-
задълбочен поглед върху 
мотивацията и нагласите на 
субектите на проучването 
(потенциални клиенти и 
потребители). 
Интервюто с фокус група може да 
разкрие основните причини за 
приемане или отхвърляне на 
дадена идея, а какъвто и да е 
резултатът от него, тези причини 
могат да бъдат използвани за по-
нататъшни анализи.  

Основните елементи на 
организирането и управлението 
на фокус групи, които 
обучителят трябва да 
осъществи, са следните: 
- съставяне на въпросник (3—5 
страници) по такъв начин, че 
отделните въпроси да са 
конкретно свързани с 
предварителни предположения 
- покана на участници лично, по 
телефона, чрез електронни 
средства за комуникация 
- изпълнение: да се запази 
фокусът на планираната тема 
- модериране: да се обърне 
специално внимание на 
метакомуникацията между 
участниците 
- да се обърне специално 
внимание на въпросите, които 
обединяват или разделят 
групата, и трябва да бъдат 
подчертани и в резюмето, тъй 
като то предоставя ценна 
информация за идеята, а в по-
късен етап, ако тя действително 
се предложи на пазара, също и 
за маркетингова комуникация. 

Продължителност: 
90—120 минути 
Брой играчи: 15—30 
души 
Брой фасилитатори: 
2 души (единият 
ръководи процеса, а 
другият записва 
съответните събития)  
Материал: хартия, 
химикалки, 
самозалепващи се 
бележки, видео и 
аудиозаписи 
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КРАЙ НА БЕЛЕЖКИТЕ 
 
През последните десет – петнадесет години проектното мислене се превърна в любима тема за 
тези, които са изкушени да анализират, да преподават или да консултират предприемачи, 
включително социални и зелени такива. 
 
За повечето преподаватели, консултанти, експерти, бизнес лидери или така наречени серийни 
предприемачи, проектното мислене е модерно и за предпочитане. Независимо от това, 
обучителите на социални и зелени предприемачи трябва да имат специфични знания, умения 
и способности, които не всеки притежава, макар и да е по принцип отличен преподавател.  
 
 
Тази част от Наръчника е опит да се опише ролята на игровизацията и използването на 
техниките за проектно мислене от страна на обучителите. Тя също така има за цел да подкрепи 
преподавателите при оценяването, като предложи курсове за подобряване на набора им 
умения и знания и като улесни използването на някои инструменти за работа с тези 
предприемачи. 
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Заключения 
 
Въпреки различните съществуващи доклади и изследвания относно изменението на климата и 
ЦУР на ООН, настоящият Наръчник „Изменението на климата и нашето устойчивото 
развитие” споделя лесна за възприемане информация, събрана по време на изпълнението на 
проекта „Колективни иновации за борба с изменението на климата“, за да помогне на 
обучителите да задълбочат знанията си в тази област и да могат да ги предават на своите 
възпитаници. 
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Приложения  
 

Приложение 1  
 

Игра Анализ на причинно-следствените връзки 
 
Като част от наръчника, обучителите могат да използват играта Анализ на причинно-следствените връзки, 
за да задълбочат разбирането си за предизвикателствата, свързани с изменението на климата, както и да я 
интегрират в провежданите обучения по тези теми. 
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Приложение 2 
 

Изследване на реални климатични казуси  
 
По време на изпълнението на проекта „Борба с изменението на климата“ всички партньори 
събраха и изследваха реални казуси от организации, които са насочени към подпомагане на 
намаляването на отрицателното въздействие върху околната среда.  
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PermaFungi 
 
 

Социално отговорна компания, която демонстрира  
какво може да се направи с градски отпадъци и въображение. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Отглеждане на органични 
гъби кладница и цикория със 
страст, без никакви 
пестициди, само с местни 
ресурси, дистрибутирането 
им на местно равнище, при 
минимизиране на разхода на 
изкопаеми горива, тъй като 
дейностите се извършват с 
велосипеди и чрез 
управление, основано на 
участието. 

Идеята за проекта се основава на две 
наблюдения: изобилието от градски 
отпадъци и доста високото равнище 
на безработица сред младите хора. 
Поради това през 2013 г. бяха 
започнати проучвания за 
рециклиране на утайката от кафе с 
цел отглеждане на гъби кладница, 
като същевременно се осигури 
стабилна и устойчива заетост за 
млади хора в Брюксел. 

 

Използвайки утайка 
кафе, събирана с 
велосипед, се 
произвеждат 1 тон 
пресни гъби 
кладница и 10 тона 
естествени торове 
всеки месец, като се 
рециклират 5 тона 
утайка от кафе. 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ 
ИНИЦИАТИВИ:  

Използването на 
инструментите на 
ResilieNtWEB помогна 
да се идентифицират 
няколко начина, по 
които PermaFungi 
може да бъде още по-
екологично съобразна 
компания и в същото 
време да подобри 
услугата си за 
потребителите. 

УЧАСТИЕ НА КЛИЕНТА:  

Нови партньорства и 
дори клиенти позволиха 
рециклирането на още 
повече утайка от кафе и 
значително увеличение 
на производството на 
гъби. 

ПОМОЩ ОТ 
ТЕХНОЛОГИЯТА: 

За да стигне по-далеч в 
кръговата икономика, 
компанията трябваше да 
направи различни 
проучвания, които 
благодарение на новите 
технологии и 
достижения позволиха 
значително увеличение 
на производството. 

СПЪНКИ 

ЛИПСА НА ЗНАНИЯ: 

След изследователска 
фаза, тъй като е 
необходимо 
обучение, дейността 
започва в 
помещенията на Tour 
et Taxis през 2014 г. 

COVID-19: 

Глобалната пандемия и 
последвалото затваряне 
на различни публични 
места в белгийския 
регион. Въпреки това, 
сега компанията отново 
е в бизнеса. 

 

УЛЕСНЕНИЯ 
БЪРЗО ВНЕДРЯВАНЕ: 

През 2015 г. с 
разширяването на 

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ 
ИНИЦИАТИВИ:  

За да намали високото 

ШАМПИОН: 

През 2013 г., динамична 
и отдадена група млади 
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проекта бе открита 
втора ферма за гъби в 
Сен Жил. 

 

ниво на безработица 
сред младите хора, 
регионалната 
обществена служба в 
Брюксел участва в 
проекта през 2018 г.  

хора започна проучвания 
за рециклиране на кафе, 
за да отглежда култури и 
използва своя глобален 
опит и надеждност, за да 
развие проекта си.  

  
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 

 

ПО ЦЯЛАТА ВЕРИГА ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА 
СТОЙНОСТ: 

Permafungi продава 
комплекти за 
отглеждане на гъби и 
предлага обиколки с 
екскурзовод и 
работилници, за да 
сподели своята страст 
и знания в областта на 
отглеждането на гъби. 

БИЗНЕС: 

Производство на 
здравословна храна от 
местни ресурси, 
дистрибутирана на 
местно ниво, за която 
допринасят няколко 
компании. 

ОБЩЕСТВО: 

Принос за устойчивостта 
на градовете и 
създаването на 
удовлетворяващи и 
устойчиви работни 
места, особено за 
нискоквалифицирани 
млади хора. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

В допълнение към разширяването на настоящия си производствен капацитет, 
PermaFungi иска да развие децентрализирана производствена мрежа. 
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Ecohuis 
 
 

Консултантски и демонстрационен център за устойчиви строителство и живот, 
управляван от град Антверпен. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Програмите за трудов стаж, 
организирани от Леванто, в 
партньорство с операторите 
на електропреносната мрежа 
на Антверпен, са за лица, 
които са били безработни в 
продължение на най-малко 
една година и не са 
посещавали или не са 
завършили гимназия и ще 
получават индивидуална 
програма за обучение през 
първите шест месеца, за да 
увеличат шансовете си на 
отворения пазар на труда. 

Консултиране за промяна на 
поведението, с цел спестяване на 
енергия, безплатно инсталиране 
на обикновени енергоспестяващи 
продукти, като енергоспестяващи 
крушки. За по-съвременни 
решения, EcoHouse подготвя 
персонализиран план за 
инвестиране в енергоспестяваща 
инфраструктура, който се 
основава на енергийния одит. 

През 2014 г. са 
извършени 20 737 
одита. Прогнозираният 
среден потенциал за 
икономии на одит е 
78 kWh 
електроенергия, 
130 kWh газ, 2034 
литра вода и 85 kg 
емисии на CO2 
годишно. По този 
начин само промените 
в поведението могат да 
спестят между 10 и 
20 % от потреблението 
на енергия. 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ 
ИНИЦИАТИВИ:  

 Проектът получава 
финансова подкрепа от 
фламандското 
регионално 
правителство и по 
федерална програма. 

СВЪРЗВАНЕ: 

Градовете могат да 
разработват програми в 
съответствие с местното 
икономическо търсене и 
да подготвят хората за 
работни места, които са 
на разположение на 
местно равнище. 
Ефективността на 
интервенциите по 
отношение на търсенето 
и предлагането става по-
силна, когато те се 
основават на местните 
предприятия и нуждите 
на пазара на труда. 

 

 

 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen/nieuws
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СПЪНКИ 

РАЗХОДИ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ИЗИСКВАНИЯТА: 

Трудности при 
достигането до целевата 
група домакинства с 
ниски доходи с програма 
за енергоспестяващи 
мерки. Хората, живеещи 
в бедност, често се борят 
толкова много с 
ежедневните 
предизвикателства в 
живота, че не е лесно да 
бъдат убедени за 
инвестиция с 
дългосрочна 
възвръщаемост.  

ПРЕЧКИ: 

Традиционните средства 
за комуникация имат 
слабо въздействие и 
обезкуражаващ ефект. 

ЛИПСА НА ЗНАНИЯ: 

Центърът работи с 
асоциацията за 
социална икономика 
„Леванто“, борейки се 
с енергийната 
бедност и 
предоставяйки на 
групите в 
неравностойно 
положение 
възможности да 
придобият умения и 
професионален опит 
в зелената 
икономика. 

УЛЕСНЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ 
ИНИЦИАТИВИ 

Градът създаде 
атрактивен ваучер с 
информация за 
безплатни 
енергоспестяващи 
продукти, включващ и 
съвети как да се 
промени поведението и 
да се спестят пари 
веднага. 

БЪРЗО ВНЕДРЯВАНЕ: 

Създаването на по-лесна 
за ползване система за 
кандидатстване за одит 
насърчи повече хора да 
се включат. 

 

ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 

ПО ЦЯЛАТА ВЕРИГА ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА 
СТОЙНОСТ: 

Съчетаване на действия 
от страна на търсенето и 
предлагането:  
допълване на действията 
в търсенето от добре 
съгласувани мерки за 
активизиране и 
обучение (действия в 
предлагането), които 
помагат на хората да 
придобият специфични 
умения и да подобрят 
шансовете си за достъп 
до пазара на труда. 

БИЗНЕС: 

След програмата, 
строителният и 
енергийният сектор 
получават хора, обучени 
по въпросите на 
устойчивата енергия.  

ОБЩЕСТВО: 

Хората могат да се 
реализират в редица 
технически работни 
места. Това 
допринася за 
намаляване на 
енергийната бедност 
и подобряване на 
качеството на живот.  
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КАКВО 
СЛЕДВА 

EcoHouse сътрудничи с редица социални, жилищни, образователни, 
мигрантски, общностни организации и с различни градски администрации. 
Това интензивно партньорство е ключов фактор за успеха на проекта. 
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Recyclo 
 
 

Иновативен и прогресивен проект   
за кръгово оползотворяване на биологични отпадъци от големи производители. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Събиране на биологични 
отпадъци от ресторантите и 
превръщането им в органични 
торове с цел обогатяване на 
местните земеделски площи 
чрез устойчив процес. 
Независимо дали става дума за 
компресирани остатъци или 
хранителни отпадъци, те се 
транспортират с товарен 
велосипед и се трансформират 
локално във висококачествен 
компост. Това е начин за 
създаване и насърчаване на 
прагматична алтернатива на 
изгарянето на биологични 
отпадъци в региона на 
Брюксел. 

 

Събиране на преработваеми 
отпадъци, намаляване на 
емисиите на CO2 и шумовото 
замърсяване в градовете. 
Генериране на осведоменост у 
гражданите-потребители по 
въпроси, свързани с околната 
среда и третирането на 
органични отпадъци. 

Насърчаване устойчивостта на 
градовете чрез намаляване на 
зависимостта от 
невъзобновяеми и силно 
замърсяващи консумативи 
(химически торове).  

 

Проектът е обработил 
200 тона биоотпадъци 
през 2020 г., 400 тона 
през 2021 г., чрез 
преместване на система 
от 8 компостиращи 
локации, всяка от които 
е в състояние да 
обработва по 25 тона 
био-отпадъци годишно, 
8 други с капацитет 50 
тона годишно и още 8 – 
по 200 тона годишно. 

Като част от програмата 
за качество и 
проследяемост, 
проектът е компостирал 
тонове органичен 
отпадък, съобразно 
настоящите и бъдещите 
регулации.  

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ 
ИНИЦИАТИВИ:  

„Околна среда – 
Брюксел” насърчава 
подобен преход чрез 
финансова и 
консултантска подкрепа 
и участва в 
инициативата „Нулеви 
отпадъци“ в Белгия. 

УЧАСТИЕ НА КЛИЕНТА: 

Няколко ресторанта се 
интересуват от 
намаляване на 
генерираните отпадъци 
и по-добро сортиране 
на място.  

ПОМОЩ ОТ 
ТЕХНОЛОГИЯТА:  

Създаване на мрежа от 
обекти за компостиране 
в района на Брюксел, 
обслужвана от „Restants 
d’assiette Horeca“ PCW в 
центъра на Брюксел. 

СПЪНКИ 

ЛИПСА НА ЗНАНИЯ: 

Преди започване на 
компостирането на 
отпадъци в мрежа от 
различни помещения в 
Брюксел е трябвало да 

  

https://www.recyclo.coop/compost-in-city
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се направи проучване. 

УЛЕСНЕНИЯ 

БЪРЗО ВНЕДРЯВАНЕ: 

Това е прогресивен 
проект за кръгово 
оползотворяване на 
биологични отпадъци 
от големи 
производители, с оглед 
на ангажимента за 
сортирането им при 
източника, до 2023 г. 

COVID-19: 

Сложността на 
пандемията и 
последващото 
затваряне на различни 
помещения в 
белгийския регион. 
Въпреки това, сега е 
повече от обратно на 
правия път. 

 

  
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 

 

ПО ЦЯЛАТА ВЕРИГА ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА 
СТОЙНОСТ: 

Насърчаване 
устойчивостта на 
градовете чрез 
намаляване на 
зависимостта от 
невъзобновяеми и 
силно замърсяващи 
консумативи 
(химически торове, 
изкопаеми горива). 

БИЗНЕС: 

Възможност за 
премахване на 
трудността, свързана 
със събирането на 
биологични отпадъци. 

 

ОБЩЕСТВО: 

Повишаване на 
осведомеността относно 
третирането на 
органичните отпадъци и 
създаване на стабилни 
работни места за 
уязвими групи от 
населението. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

Проектът планира до края на 2022 г. да преработи 1600 тона био-отпадъци от 
16 традиционни ресторанта и 12 обекта за хранене тип столова, като 
произведе 618 тона компост, които могат да бъдат усвоени от домакинствата, 
градското земеделие и зелените площи в района на Брюксел. 

 



100 
Проект за борба с изменението на климата –  
Колективни иновации за борба с изменението на климата 
Проект № 2020—1-UK01-KA204—079203  

 

 
Tomorrow Needs Today  
(Утре се нуждае от днес) 

 
Програма, която подкрепя ангажимента за устойчиво развитие и благосъстоянието на гостите и служителите. Проектът дава ценен 

принос за хуманитарни каузи и за опазването на историческите сгради. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Ръководството на „Martin’s 
Hotels” (Мартин Хотели) 
въвежда програми, които 
да направят екологичното 
поведение по-
привлекателно. Например 
на клиенти, които 
провеждат конференции 
се предлага възможност за 
компенсиране на емисиите 
на CO2 с инициативи за 
чиста енергия в 
развиващите се страни и 
страните с бързо 
развиващи се икономики. 
Освен това са въведени 
лични карти за околната 
среда, за да се даде на 
всички служители ясна 
информация за това как да 
допринасят и да сведат до 
минимум отпечатъка си 
върху околната среда. 

За Martin’s Hotels от самото 
начало става ясно, че една 
толкова сложна операция, 
като опазването на 
околната среда, трябва да 
включва възможно най-
много хора. Поради тази 
причина, компанията 
основава своята политика в 
областта на околната среда 
на четири думи: 
действайте, 
информирайте, обучавайте 
и мотивирайте. Като прави 
тези принципи широко 
известни и предлага лесни 
за следване стъпки, 
компанията гарантира, че 
персоналът, доставчиците 
и гостите могат да 
сътрудничат, за да сведат 
до минимум отпечатъка на 
хотела върху околната 
среда. 

Предлагайки на гостите тези 
възможности и въвеждайки 
находчива игра, компанията 
успява да постави гостите си в 
оптимистичен мисловен контекст 
и да намали въздействието на 
хотела върху околната среда. 
Martin’s Brussels EU Hotel също е 
удостоен с корпоративен етикет 
ECO-DYNAMIC с 3 звезди. 
Намалено е потреблението на 
вода с 11 %, на газ с 14 % и на 
електроенергия с 9 %. 
Доставянето на 50 % от храните и 
напитките е на местно равнище 
(в радиус до 300 км), сортират се 
отпадъците и 30 % от общия 
обем генерирани отпадъци се 
рециклират. 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

УЧАСТИЕ НА КЛИЕНТА:  
Компанията няма пряко 
влияние върху поведението 
на своите гости, а ги 
насърчават да намалят 
въздействието си върху 
околната среда по отговорен 
начин по време на престоя си 
в хотела чрез различни 
действия. 

  

https://travindy.com/2017/05/martins-hotels-circular-economy-supply-chain/
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СПЪНКИ 

ЛИПСА НА ЗНАНИЯ: 

Премахнати са предишните 
цели по отношение на 
обществените поръчки, 
считано от 2018 г., тъй като от 
въвеждането на този 
показател са избрани нови 
доставчици, други са 
напуснали или дори са 
фалирали. 

  

УЛЕСНЕНИЯ 

БЪРЗО ВНЕДРЯВАНЕ: 

Цели се намаляване на 
емисиите на CO2 от 
служебните автомобили, 
които са на лизинг за 5 
години, така че има малко 
възможности за вариране в 
предстоящите 5 години, 
предвид настоящите 
резултати за ефективност. 

COVID-19: 

Епидемията и 
пандемията доведоха 
до значително 
намаляване в 
търсенето на хотелско 
настаняване. 

 

  
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 

 

ПО ЦЯЛАТА ВЕРИГА ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА СТОЙНОСТ: 

Системата за управление на 
околната среда на Martin’s 
Brussels EU Hotel получи 
регистрация по EMAS и 
сертифициране по ISO 14001 
през 2012 г. Хотелът получи 
отличията Green Key (зелен 
ключ) и Enterprise ECO-
DYNAMIQUE (еко-динамично 
предприятие). 

БИЗНЕС: 

 

Устойчивият начин на 
работа вдъхновява 
много други бизнеси. 

ОБЩЕСТВО: 

Хотелската верига 
предоставя начини 
и включва както 
служителите, така и 
гостите си, за да 
допринесе за по-
малък въглероден 
отпечатък. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

Тъй като целите за 2018 г. до голяма степен са изпълнени, с изключение на 
тези за потреблението на газ, Martin’s Hotels Group си поставя нови и също 
толкова амбициозни цели за 2025 г. 
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Digitaal.Talent @ Gent  
 
 

Стратегическа програма, която разработва и внедрява цифрови проекти и дейности  
за постигане на дигитално приобщаване по устойчив начин.  

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Начинаещите са добре дошли на 
месечната среща на DigiCafé и в 
семинарите Digi-дегустация и Digi-
урок, участниците получават 
информация за теми като 
социалните медии и облачните 
системи за съхранение на данни. 
Освен това гражданите могат да 
експериментират и с технологии за 
цифрово производство, 
включително 3D принтери, лазерни 
режещи уреди, хардуер с отворен 
код и инструменти за програмиране 
в работилниците за 
„производство“. 

Гент има за цел да бъде 
интелигентен град с 
отворена и приобщаваща 
култура. Поради това е от 
жизненоважно значение 
всички граждани да имат 
достъп до цифрови 
технологии и възможност 
да развиват дигиталните си 
умения, което от своя 
страна е начин да се 
подкрепят всички чрез 
устойчиви решения. 

Град Гент има за цел да 
бъде интелигентен град 
с отворена и 
приобщаваща култура. 
Поради това е от 
жизненоважно 
значение всички 
граждани да имат 
достъп до цифрови 
технологии и 
възможност да развиват 
цифрови умения, което 
от своя страна е начин 
да се подкрепят всички. 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ:  
Сътрудничество с обществената 
библиотека – в нея гражданите 
могат да подобрят цифрови си 
умения. 

УЧАСТИЕ НА КЛИЕНТА: 
Използва се ефективно хоризонтален 
подход, работи се с всички градски 
администрации, служби за социално 
подпомагане и заинтересовани 
организации. 

СПЪНКИ 

ЛИПСА НА ЗНАНИЯ:  
Да се отговори на променящите се нужди и изисквания на гражданите и 
заинтересованите страни. 

УЛЕСНЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ:  
Сътрудничество между град Гент, 
социалните служби, няколко 
местни организации и Digipolis, 
координиращ партньор в областта 
на информационните технологии. 

БЪРЗО ВНЕДРЯВАНЕ: 
Достига се до най-уязвимите групи, 
които се включват в програмата. 

ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 
 

ПО ЦЯЛАТА ВЕРИГА ЗА СЪЗДАВАНЕ 
НА СТОЙНОСТ: 
Най-добра практика в Белгия и 
Европа (носител на Европейската 
награда за цифрови умения 
„Цифрови умения за всички“, 
2017 г.). 

ОБЩЕСТВО: 
Много граждани участват в дейностите, 
ръководени от Digitaal.Talent@Gent в 
обществената библиотека. 

https://use.metropolis.org/case-studies/digitaaltalentgent
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КАКВО 
СЛЕДВА 

Следващи големи предизвикателства са продължаване на съсредоточаването 
върху удовлетворяване на потребностите на гражданите, достигане до най-
уязвимите групи и по-цялостното им включане в програмата. 
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(Морска хармония) 
 

Мисията на Sea Harmony е да направи обрат в унищожаването на околната среда в моретата, като стимулира производството на 
мекотели и устойчивата рибна промишленост. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Визията на Sea Harmony е 
да бъде иновативна 
технологична компания, 
работеща за природо-
човешката синергия, която 
е от решаващо значение за 
нарастващата нужда от 
устойчиво производство на 
храни за увеличаващите се 
население и потребление. 

67 % от всички диви животни на 
планетата са изчезнали (1970—
2020 г.) поради човешка дейност. 
Sea Harmony вярва, че може да 
участва в решението за запазване на 
живота на планетата. Иновативният 
подход произтича от визията, че 
само бизнесът и генерирането на 
печалба могат да мобилизират 
достатъчно ресурси, за да достигнат 
необходимия мащаб и въздействие 
за решаване на глобалните 
проблеми, свързани с околната 
среда и продоволствената 
сигурност. 

Технологията ORTO на 
Sea Harmony, със своя 
основен модел Pisa 
Reef, ефективно 
превръща екологичния 
проблем на 
нарастваща 
еутрофикация (цъфтеж 
на водата) и 
унищожаване на 
океанското дъно в 
неограничен и 
свободен ресурс от 
храна. 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ЗАМЪРСЕН ОКЕАН:  

500 морски „мъртви 
зони“ на планетата, 
обхващат 4 500 000 км² 
(площта на ЕС). 
Основната причина е 
еутрофикацията — 
излишък от хранителни 
вещества във водата, 
породени от ерозията на 
почвата, канализацията 
и използването на 
агресивни торове в 
индустриалното 
земеделие. 

УЧАСТИЕ НА ПАЗАРА:  

ЕС е вторият по 
големина пазар за 
миди в света, с 35 % дял 
от общия световен 
пазар, който се равнява 
на близо 700 хил. тона с 
пазарна стойност от 1,1 
млрд. евро. За да 
задоволи нарастващото 
търсене, ЕС е принуден 
да внася все по-големи 
количества миди от 
чужбина.  

ПОМОЩ ОТ 
ТЕХНОЛОГИЯТА: 

Общата характеристика 
на конвенционалните 
технологии е, че се 
намират на водната 
повърхност, където 
енергията на вълните е 
разрушителна за тях. 
Нужно е защитено 
място близо до брега за 
тяхното приложение. 

СПЪНКИ 

ЛИПСА НА ЗНАНИЯ: 

Успешно тестван в 
малък мащаб, остава 
неизвестно дали 
подходът може да 
достигне размах от 
значение за 
екосистемата. 

COVID-19: 

Усложненията поради 
пандемията доведоха 
до стагнация на 
пазарите, 
преразпределение на 
публичните средства и 
промени в поведението 
на потребителите. 

ЛИПСА НА 
ИНВЕСТИЦИИ: 

Поради пандемията, 
компанията не е успяла 
да получи достатъчно 
инвестиции за 
увеличаване на 
производството. 

https://sea-harmony.com/
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УЛЕСНЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛ: 

Потребителите 
допринасят пряко за 
опазването на околната 
среда и подобряването 
на екосистемите.  

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС:  

За да даде тласък на 
своите 
научноизследователски 
и развойни дейности, 
компанията получава 
няколко безвъзмездни 
инвестиции както на 
местно равнище, така и 
от фондове на ЕС. 

ТЕХНОЛОГИЧНО 
ПРЕДИМСТВО: 

Спестяване на 
материали и енергия; 
Намаляване на 
разходите за труд; 
Ефективно използване 
на пространството; 
Избягване на 
обичайните рискове; 
Надеждност на 
технологиите.  

ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 
АКВАКУЛТУРИТЕ: 

Технологията ORTO 
превръща екологичния 
проблем на 
нарастващата 
еутрофикация и 
унищожаването на 
дъното в неограничен и 
свободен ресурс от 
храна. 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: 

Технологията имитира 
естествените условия 
на кораловите рифове, 
създавайки среда за 
размножаване и 
възстановяване на 
морските популации на 
множество видове в 
хранителната верига.  

ПРОДОВОЛСТВЕНА 
СИГУРНОСТ: 

Рифовите ферми 
произвеждат 
висококачествен 
животински протеин, 
независим от 
екстремните 
метеорологични 
условия. Отглеждането 
на рифови миди има 
съживяващ ефект и дава 
на природата повече, 
отколкото ѝ отнема. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

Визията на Sea Harmony е да бъде иновативна технологична компания, 
работеща чрез природо-човешка синергия, която е от решаващо значение за 
нарастващата нужда от устойчиво производство на храни за увеличаващите се 
население и потребление. 
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BioBTX 
 

BioBTX се стреми да стане лидер в био-ароматите и технологиите за кръгова икономика, 
като  превръща устойчивите суровини и пластмасовите отпадъци в BTX (бензен, толуен, ксилен), като намаляват отпадъците и 

емисиите на CO2 в процеса. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

BioBTX създава устойчив BTX от 
нехранителна биомаса и 
пластмасови отпадъци. BTX са 
жизненоважни компоненти, 
необходими за създаването на 
висококачествени материали, 
например нови пластмаси. В 
резултат на устойчивото 
производство на BTX, 
пластмасите стават част от 
кръговата икономика, като 
спира да зависи от 
изкопаемите ресурси. С BioBTX 
като нова норма, бъдещето 
изглежда оптимистично. 

Устойчивата технология на 
BioBTX позволява 
трансформиране на 
нехранителната биомаса и 
пластмасовите отпадъци в 
BTX, чрез използване на 
две различни групи 
суровини при устойчива 
технология: суровини на 
органична основа и 
пластмасови отпадъци.  

С технологията ICCP, BioBTX 
може да създаде BTX от 
суровини на биологична 
основа и от пластмасови 
отпадъци. През 2016 г. беше 
създаден първият 100 % био-
ПЕТ (полиетилетерефталат) 
от нехранителна биомаса; 
огромно постижение за 
прехода към био-общество. 
През 2019 г., производството 
на BTX от пластмасови 
отпадъци започва като 
пилотен проект и поставя 
BioBTX като сериозен лидер 
в технологиите на кръговата 
икономика. 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ПАЗАРЪТ: 

Въпреки 
необходимостта 
от намаляване на 
използването на 
изкопаеми 
ресурси, пазарът 
на BTX 
продължава да 
расте, заради 
увеличаването на 
благосъстоянието 
и населението, 
което води до 
допълнително 
търсене на 
пластмаси.  

НЕВЪЗОБНОВЯЕМИ 
ИЗТОЧНИЦИ: 

Традиционният BTX се 
произвежда от изкопаеми 
ресурси, като петрол. Тази 
практика обаче е 
неустойчива, тъй като 
изкопаемите ресурси са 
невъзобновяеми, а 
процесите за създаване на 
продукти от изкопаеми 
ресурси отделят голямо 
количество CO2. 

 

ТЕХНОЛОГИЯТА: 

В момента в световен 
мащаб само 9 % от 
произведените 
пластмаси се 
рециклират. Модерните 
технологии за 
рециклиране могат да 
обработват повече 
пластмаси и имат важни 
предимства пред 
установените методи за 
механично рециклиране. 

https://biobtx.com/


107 
Проект за борба с изменението на климата –  
Колективни иновации за борба с изменението на климата 
Проект № 2020—1-UK01-KA204—079203  

СПЪНКИ 

ПАЗАРЪТ: 

Секторът на 
рециклиране е 
много 
фрагментиран и 
относително 
неразвит, което 
възпрепятства 
ефективността, 
качеството и 
рентабилността 
на 
рециклирането. 

ЦЕНОВА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ: 

Необработените пластмаси 
са конкурентни и с високите 
си цени стимулират 
преработвателните 
компании да преминат към 
рециклирани пластмаси, но 
цената на петрола не е 
достатъчно висока, за да 
направи тази промяна 
привлекателна. 

ПРАВИЛА: 

Много малко 
рециклирани пластмаси 
могат да бъдат 
използвани в опаковките 
на храните, въпреки че ЕС 
планира да разреши над 
100 нови процеса за 
рециклиране, които 
могат да увеличат 
употребата им. 

УЛЕСНЕНИЯ 

ICCP 
ТЕХНОЛОГИЯ:  

Използваната 
технология се 
нарича ICCP. 
Основната полза 
от интегрирания 
двуетапен процес 
е липсата на пряк 
контакт между 
изходната 
суровина и 
катализатора.  

АЛТЕРНАТИВНИ 
ИЗТОЧНИЦИ: 

Традиционно BTX се добива 
от невъзобновяеми 
изкопаеми ресурси, като 
нефт. BioBTX разработва 
технология, която създава 
BTX от алтернативни 
източници, като 
нехранителна биомаса и 
смесени пластмасови 
отпадъци. 

УЧАСТИЕ НА КЛИЕНТА: 

Тъй като търсенето на 
BTX продължава да расте, 
а доставките на 
изкопаеми ресурси – да 
намаляват, все повече 
държави се обръщат към 
устойчиви алтернативи и 
много компании активно 
се стремят да станат 
кръгови и по-устойчиви. 

  
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 

 

ОТ ОТПАДЪК КЪМ 
БОГАТСТВО: 

За разлика от 
традиционните 
BTX, bioBTX са 
направени от 
почивни 
материали, като 
по този начин 
заместват 
изкопаемите 
ресурси. 
Биомасата и 
пластмасите, 
използвани от 
компанията, са 
отпадъци в очите 
на повечето хора. 

НАМАЛЯВАНЕ НА CO2: 

Процесът на превръщане на 
биомасата и излезлите от 
употреба пластмаси в BTX 
отделя по-малко CO2, 
отколкото използването на 
изкопаеми ресурси, тъй като 
се основава на устойчиви и 
отпадъчни материали. 

БЪДЕЩЕ БЕЗ ОТПАДЪЦИ: 

Технологията е доказала, 
че всички пластмаси, 
дори многослойните, 
RDF, трудните за 
разделяне, смесените и 
композитни материали, 
могат да се рециклират. 
Пластмасата не трябва да 
създава отпадъци и 
BioBTX го доказва. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

BioBTX се отличава от конкурентите си с уникалната си интегрирана 
двустепенна технология, доказала качествата си на пилотния етап и готова за 
разрастване в първия производствен демонстрационен обект. Технологията 
BioBTX може да бъде интегрирана и в съществуващи инсталации за пиролиза 
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и газификация, преминавайки от горива и енергия към ценни химикали.  
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NASEKOMO 
Първокласни устойчиви продукти от насекоми за фуражната и селскостопанската промишленост. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Компанията е пионер в 
модела от следващо 
поколение за 
индустриализацията на 
протеините от насекоми, 
приложима във ферми за 
насекоми, 
агроиндустриални 
предприятия и оператори на 
отпадъци, като осигурява 
управление на жизнения 
цикъл на насекомите с по-
висока добавена стойност, 
предлага генетични и 
технически услуги, като 
същевременно увеличава 
производствения капацитет 
чрез партньорства и 
франчайзинг. 

Устойчиви цели:  

Компанията прилага принципите на 
кръговата икономика и има 
производство с нулеви отпадъци, 
като намалява въглеродния 
отпечатък на фуражната 
промишленост и осигурява 
алтернатива на торовете, получени 
от изкопаеми горива. Компанията 
използва вертикално земеделие, за 
да ограничи използваните площи. 
Продукти, естествено подобряващи 
здравето на животните. В подкрепа 
на опазването на биологичното 
разнообразие и запазване на 
веригата за създаване на стойност 
без участие на пластмаса. 

NASEKOMO отглеждат 
Черна муха за 
производство на 
протеини от насекоми, 
масло и торове за 
фуражната и 
селскостопанската 
промишленост. 
Разработената 
напълно 
автоматизирана 
технология позволява 
реализуемо и 
рентабилно 
производство на 
продукти от 
насекоми.   

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ЕФЕКТИВНО 
РЕШЕНИЕ: 

Протеиновите храни 
на основата на 
насекоми могат 
частично или 
напълно да заместят 
съществуващите 
фуражи. За по-малко 
от 2 седмици 
насекомите могат да 
преобразуват 60 % от 
органичните 
отпадъци в 
протеини, липиди и 
други вещества на 
място, в затворен 
цикъл. 

УЧАСТИЕ НА КЛИЕНТА: 

Консумацията на риба и 
месо в световен мащаб 
нараства. Отношението на 
европейските потребители 
към храните постепенно се 
променя, докато търсенето 
на храни с високо 
съдържание на протеини 
също се увеличава. 

ЕС СПИРА ЗАБРАНАТА 
НА ФУРАЖИТЕ: 

От септември 2021 г. 
възможностите за 
хранене на някои 
животински видове с 
протеини от насекоми 
са отворени. През април 
2021 г. държавите — 
членки на ЕС гласуваха 
положително за 
разрешаването на 
обработени животински 
протеини от насекоми 
във фуражите за 
домашни птици и свине. 

СПЪНКИ 
ВИСОКИ РАЗХОДИ: 

Високите разходи 
пораждат високи 

ЛИПСА НА МАЩАБ: 

Производственият процес 
е недостатъчно развит. 

ЛИПСА НА ЗНАНИЯ: 

Процесът на ефективно 
отглеждане на Черна 

https://nasekomo.life/


110 
Проект за борба с изменението на климата –  
Колективни иновации за борба с изменението на климата 
Проект № 2020—1-UK01-KA204—079203  

цени и ограничават 
търсенето на 
протеини от 
насекоми. 

Производството на 
насекоми има ниско ниво 
на производителност 
спрямо труда и 
земеползването, тъй като 
използва предимно ръчен 
труд поради липсата на 
автоматизация и 
оборудване за обработка 
на суровината. 

муха не е добре 
осмислен до началото 
на XXI в., поради което 
бизнесът с протеини от 
насекоми е все още 
малък, състоящ се почти 
изцяло от стартъп 
компании.  

УЛЕСНЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИИ:  

Инвестициите в 
насекоми през 
2018 г. са с около 
45 % по-високи от 
сумарните за 
предходните 3 
години. В момента 
общият размер на 
обявените 
инвестиции в 
насекоми е близо 1 
млрд. евро. 

АЛТЕРНАТИВА НА ДЕПАТА 
ЗА ОТПАДЪЦИ: 

Използването на 
хранителния излишък като 
субстрат за хранене на 
ларви на насекоми с цел 
производство на протеин, 
който да замени рибните 
фуражи, е ефективен 
начин за затваряне на 
цикъла, осъществима 
алтернатива на депата за 
отпадъци.  

ГЕОГРАФСКО 
ПОЛОЖЕНИЕ: 

NASEKOMO е първата 
компания за отглеждане 
на насекоми в 
Югоизточна Европа. 
Съоръженията са 
разположени в регион, 
където суровините за 
производството са 
изобилни и с ниско 
търсене през цялата 
година. 

  
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 

 

ПРОИЗВОДСТВО С 
НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ: 

NASEKOMO задвижва 
кръговата икономика 
чрез 
трансформиране на 
органичните отпадни 
продукти от 
селскостопанската 
промишленост в 
животински 
протеини чрез 
отглеждане на 
насекоми (Черна 
муха).  Тревата, 
произведена от 
насекомото, е 
органичен тор с 
нисък въглероден 
отпечатък. 

 

С ВНИМАНИЕ КЪМ 
ОКОЛНАТА СРЕДА: 

Основното въздействие на 
производството по 
отношение на 
изкопаемите горива идва 
от торовете. Био-торовете 
заменят традиционните 
химически торове, 
произведени от изкопаеми 
горива. По този начин 
Nasekomo осигурява 
допълнителен устойчив и 
екологичен продукт. 

 

ЗАПАЗВАНЕ НА 
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО: 

Съотношението при 
сьомга и скариди за 
наддаване на тегло от 
1 кг е съответно 3,16 кг и 
1,4 кг живо тегло. С 
очаквания растеж на 
аквакултурите, тези 
съотношения бързо ще 
станат неустойчиви и ще 
доведат до изчерпване 
на запасите от диви 
риби. Чрез 
използването на брашно 
от насекоми, 
биологичното 
разнообразие на океана 
може да бъде запазено 
не само по отношение 
на спасените диви риби, 
но и по отношение на 
екосистемите, които те 
подсигуряват. 

КАКВО 
Стратегията на компанията е насочена към високо позициониране в бизнеса с 
производството на насекоми, чрез научно-изследователска и развойна 
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СЛЕДВА дейност в развъждането им, разработването на технологични сегменти за 
предлагане на продукти и услуги с висока добавена стойност за клиента. 
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 PLAN A (ПЛАН А) 
План А помага на компаниите да изградят декарбонизирана и устойчива икономика, като използват данните и 

науката, за да ускорят корпоративната трансформация и отчитането в областите екология, социална 
дейност и управление (ЕСУ). 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Платформата за 
декарбонизация за бързо 
развиващи се 
предприятия  съчетава 
мощта на обработката на 
данни с екип от научни 
експерти, които да 
насочват водещите в 
бранша компании към 
постигането на техните 
цели за устойчивост и 
ЕСУ. 

Платформата дава 
възможност на 
компаниите да 
управляват бизнеса си по 
устойчив начин чрез 
трансформиране на 
оперативните познания в 
положителни бизнес 
резултати. Тя цели 
промяна в използването 
на данните в компаниите, 
за да измени гледната 
точка към успеха и да 
поощри предприемане 
на действия за планетата. 

Платформата улеснява устойчивия 
преход на предприятията, като им 
позволява да управляват и 
използват данните за 
устойчивостта. Това е технологичен 
инструмент за подпомагане на 
компаниите в намаляването на 
въглеродните емисии, 
повишаването на изискванията към 
ЕСУ и поемане на отговорности, 
определени от екологичния преход. 
Целта е да се постигне управление 
на 1 гигатон въглерод за ефективно 
редуциране на показателите за 
емисиите.  

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ЕКСТРЕМНО ВРЕМЕ: 

Горещини, 
наводнения, урагани, 
суши, горски пожари – 
всички се увеличават 
по честота и 
интензивност в целия 
свят. 

ПОВИШАВАНЕ НА 
ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО 
ЕКОЛОГИЧНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И 
УПРАВЛЕНСКИТЕ (ЕСУ) ВЪПРОСИ: 

Висока осведоменост сред 
обществеността относно 
изменението на климата и 
как да се прилагат 
принципите от екологичен, 
социален и управленски 
характер за постигане на 
по-голяма устойчивост.  

 

ЦУР: 

Популярността на ЦУР 
повиши 
осведомеността 
относно изменението 
на климата и призова 
предприятията да 
търсят решения за 
намаляване на своето 
отрицателно 
въздействие.  

СПЪНКИ 

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНИ 
СТАНДАРТИ: 

Има много призиви за 
уеднаквяване на 
стандартите за 
докладване като 
гранична стъпка към 
по-добро събиране на 
ЕСУ данни. 
Стандартите за 
гарантиране на 
оповестяването на 

ЛИПСА НА РЕГУЛАЦИИ: 

Въпреки че повечето ЕСУ 
оповестявания все още са 
доброволни, регламентите 
се увеличават. 
Европейците са начело с 
Директивата за 
нефинансовата отчетност, 
която първоначално влезе 
в сила през 2014 г. 

 

ЛИПСА НА ТЕХНОЛОГИЯ: 

Много пречки забавят 
разработването на 
надеждни технологии 
за събиране, 
управление, одит, 
прогнозиране и 
докладване на данни 
за устойчивостта. 

 

https://plana.earth/
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информация от ЕСУ 
характер също 
продължават да се 
разработват. 

УЛЕСНЕНИЯ 

ИНЕРЦИЯ НА ЕСУ:  

През последните 
години, активите на 
пазара за устойчиви 
инвестиции са 
нараснали с 34 % и 
надхвърлят 30 
трилиона щатски 
долара. Експертите 
прогнозират, че 
потоците към активи, 
свързани с ЕСУ, ще 
продължат да се 
увеличават.  

СЪЗДАТЕЛИ НА ПРАВИЛА: 

Създателите на правила 
създават система за 
класификация на ЕС, 
очертаваща набор от 
хармонизирани критерии 
за определяне дали 
дадена икономическа 
дейност е екологично 
устойчива в това, което 
следва да доведе до 
повече яснота относно ЕСУ 
за институциите.  

 

ДИГИТАЛНА 
ТРАНСФОРМАЦИЯ: 

В частния сектор 
технологиите са 
признати като ключов 
фактор за ЕСУ: 66 % от 
изпълнителните 
директори казват: 
„Дигиталната 
трансформация е 
важен фактор за 
стратегията за 
устойчивост”. 

  
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 

 

ТРАНСФЕР НА 5 000 000 EUR: 

PlanA е подкрепил 
повече от 160 
организации, които 
работят в областта на 
здравето на 
екосистемите, 
биологичното 
разнообразие, 
намаляването на 
въглеродните емисии, 
възобновяемите 
енергийни източници и 
други ключови 
предизвикателства, 
породени от 
изменението на 
климата. 

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ: 

Подходът на PlanA към 
устойчивостта дава 
приоритет на ефективните 
стратегии за намаляване на 
въглеродните емисии. 
PlanA подпомага 
компаниите да осмислят 
данните и да подготвят 
план за действие за 
устойчивост, за да се 
насочат към 
декарбонизацията. 

 

ТЕХНОЛОГИИ: 

През 2020 г. PlanA 
внедрява технология, 
която използва данни 
и опит в областта на 
устойчивостта, за да 
позволи на 
компаниите да 
изчислят своя 
въглероден отпечатък 
и да генерират 
съобразен с нуждите 
си план за действие.  

 

КАКВО 
СЛЕДВА 

Целта остава е непроменена: да се направи всичко възможно, за да се спрат 
най-тежките последици от изменението на климата, да се превърне ужасната 
ситуация в печеливша за планетата, хората, останалите живи същества и 
впоследствие прехраната. Присъединете се към пътешествието! 
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MClimate 
 

Декарбонизация на сгради с IoT (интернет на обектите). Решения за енергийна ефективност и мониторинг на 
енергията, които лесно преоборудват всяка сграда и намаляват нейния въглероден отпечатък. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Работа с енергийната 
неефективност, намаляване 
потреблението и 
въглеродния отпечатък на 
сгради чрез автоматизиране, 
планиране и мониторинг на 
множество устройства, стаи и 
конструкции със силата на 
IoT. LoRaWAN TRV на 
MClimate е адаптивна и 
достъпна технология, 
осигурява дълъг живот на 
продукта без поддръжка до 
10 години и не изисква 
никакви промени в 
отоплението или системата 
за управление на сградата. 

Решения за 
декарбонизиране на всяка 
сграда с радиатори, 
правейки я интелигентна и 
енергийно ефективна, в 
помощ на предприятията и 
правителствата да 
подкрепят ЦУР на ООН, 
подпомагайки ускореното 
развитие на интелигентни и 
устойчиви сгради в над 14 
държави от ЕС до момента. 
Фокусът е върху 
възможността за отговорно 
потребление, управление 
на енергията и намаляване 
на емисиите на CO2. 

 

Клиенти намаляват 
потреблението на енергия с 
15—35 % и разходите за 
поддръжка с до 85 %. 
Решенията помагат 
организациите да намалят 
емисиите си на CO2 в 
съответствие с целите за 
устойчивост чрез 
подобряване на 
автоматизацията и 
дистанционното управление, 
осигуряване на приложими 
данни и анализи за 
управление на търсенето, 
прогнозно обслужване, като 
същевременно се подобряват 
здравето, комфорта и 
благосъстоянието на крайните 
потребители. 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ЗЕЛЕНИ ПЛАНОВЕ НА ЕС: 

Съществуват 
множество 
инициативи на ЕС за 
саниране и 
енергийна 
ефективност. 
Ориентираните към 
устойчивостта 
организации са в 
добра позиция да се 
възползват от 
екологично 
съобразно 
финансиране, за да 
направят сградите 
интелигентни (само 
1 % от сградите се 
реновират 
ежегодно). 

МАЩАБ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ: 

Решението предлага 
оперативна съвместимост, 
интеграция към всеки 
софтуер или система за 
управление на сгради, 
което го прави приложим  с 
възвращаемост в рамките 
на 12—18 месеца. При 
икономия на CO2 емисии 
до 1500/сграда годишно, 
промяната е значима. 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ: 

LoRaWAN разрешава 
проблемите със 
скъпите системи за 
управление на сгради, 
множеството портали, 
свързаността, 
стандартната ниско 
обхватна WiFi връзка, 
както и подобрява 
възможностите за 
проникване в сградата 
между етажите. 

https://mclimate.eu/
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СПЪНКИ 

КУЛТУРА: 

Дигиталните 
иновации изискват 
действия в условия 
на несигурност и 
организационна 
гъвкавост. Много 
корпорации избягват 
риска и се страхуват 
да заменят всяка 
технология от 
миналото, създадена 
да трае  едно 
десетилетие. 

УСТОЙЧИВОСТ НА НОВИ 
ТЕХНОЛОГИИ: 

Съпротива срещу 
нововъведенията от страна 
на утвърдени пазарни 
лидери в сферата на 
кабелните системи, които 
имат интерес от запазване 
на статуквото със скъпи 
решения и инсталации за 
управление на сгради. 

IOT ЗНАНИЯ: 

Липсата в 
корпорациите на 
вътрешни IoT експерти 
и опит води до 
пропуснати 
възможности и оставя 
място за съмнения. 
Много компании не 
успяват бързо да 
реализират икономии 
на CO2 с IoT при ниска 
първоначална цена. 

УЛЕСНЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛСТВЕН ПЛАН: 

Правителствата от ЕС 
са съсредоточени в 
подкрепата на 
целите за нулеви 
нетни емисии чрез 
инициативни 
програми, данъчни 
кредити или 
облекчения, 
безвъзмездни 
средства или 
нисколихвени заеми 
за енергийна 
ефективност и за 
проекти, целящи 
модернизиране 
където IoT играе 
жизненоважна роля. 

ГЛОБАЛНО ВНЕДРЯВАНЕ НА 
ТЕХНОЛОГИИ: 

Бързо нарастващият брой 
потребители на LoRaWAN в 
140 държави с над 
225 милиона свързани 
устройства води до 
повишаване на 
осведомеността и 
демонстрира случаи на 
успешно въздействие върху 
устойчивостта и 
енергийната ефективност. 

ДНЕВЕН РЕД НА ЕСУ: 

Оперативните данни и 
дистанционното 
управление на 
енергията, постигнати с 
технологията в 
публични, 
правителствени, 
офисни и жилищни 
сгради, водят до 
огромни икономии на 
емисии CO2 и спомагат 
в стратегиите за 
декарбонизация. 

  
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 
 

ОБЩЕСТВО: 

Клиентите получават 
възможност да 
действат и да 
насърчават 
отговорно 
потребление на 
енергия чрез 
автоматизация в 
сградите. Социална 
отговорност на 
всички е да защитим 
света, в който 
живеем. 

ОРГАНИЗАЦИИ: 

Решението помага на 
частните и публичните 
заинтересовани страни да 
изпълнят своите планове за 
устойчивост и програма за 
ЕСУ чрез намаляване на 
потреблението на енергия 
и въглеродния отпечатък с 
помощта на анализ на 
данни, инструменти за 
докладване и 
дистанционно управление 
на активи. 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА 
СТОЙНОСТТА НА АКТИВИТЕ: 

IoT е алтернатива на 
скъпите и 
продължителни 
строителни работи, с 
незабавни ползи за 
енергийната 
ефективност, от 
съществено значение 
за подпомагане на 
дигитализирането, 
свързването на активи 
и подобряването на 
ангажираността на 
обитателите. 
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КАКВО 
СЛЕДВА 

MClimate предлага изключително изгоден бизнес план за декарбонизация на 
сградите чрез бързото внедряване, подобреното ангажиране на наемателите, 
качествения анализ на данни, дистанционното управление и автоматизацията 
и непосредственото намаляване на въглеродния отпечатък. 
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ADD Bulgaria 
 

Система за контрол и управление на уличното осветление. Интегрирано решение за дистанционно измерване 
на консумацията на електроенергия от улични лампи. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

В основата на иновативните 
решения са индивидуалните 
светлинни контролери, които 
са интегрирани или 
монтирани външно на 
лампите. Те комуникират 
помежду си чрез радиовръзка 
и изпращат данни до 
уличната касета, където са 
инсталирани колектор за 
данни и контролер на 
захранването. Чрез GSM/GPRS 
хъбът изпраща и получава 
данни от контролния център. 
Системата дава възможност 
за своевременно включване и 
изключване на външната 
лампа, за регулиране на 
светлината, излъчвана от 
всяка лампа, за осигуряване 
на наблюдение и проверка в 
реално време на цялата 
електрическа система.  

Прилага се дистанционно и 
точно измерване на 
консумацията на 
електроенергия от всяка 
улична лампа и всеки изход 
на електрическите панели. 
Контролерите автоматично 
изпращат данни за 
състоянието на лампата и на 
електрическата инсталация с 
цялото ѝ оборудване, 
съгласно определен график 
или при поискване — следят 
се различни параметри. Това 
дава възможност да се 
локализират и 
диагностицират от разстояние 
повредените улични светлини 
и/или други компоненти и да 
се определи всяко друго 
прекъсване в системата, като 
така се намаляват 
инвестираното време, труд и 
разходи. 

Компанията е лидер в 
осигуряването на 
интелигентни системи за 
дистанционно управление 
на електромери с над 1,4 
милиона инсталирани 
устройства. Благодарение 
на устройствата 
електроразпределителнит
е дружества са намалили 
нетехническите загуби от 
17 % на 8 %. Резултатите за 
един град са намалено 
потребление на енергия и 
разходи за експлоатация и 
поддръжка; подобрено 
качество на уличното 
осветление; повишаване 
на сигурността по улиците 
и в публичните зони; 
намаляване на емисиите 
на CO2 и подобряване на 
процеса на планиране на 
бюджета на града. 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ПОДХОДЯЩО 
ФИНАНСИРАНЕ: 

Нова фабрика, 
оборудвана с 
високотехнологични 
машини за 
производство на 
електронни и 
пластмасови 
компоненти, 
съобразно всички 
международни 
стандарти. 
Финансиране, 
подкрепено на 70 % по 
оперативните 
програми на ЕС. 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА 
ПЕРСОНАЛА: 

Доказан опит в 
осигуряването на 
качествено и 
навременно 
производство на 
конкурентни цени. 
Висококвалифицирани 
специалисти проектират 
етапите на производство 
на продуктите, 
определят параметрите, 
серийността, средата, 
консумативите, 
тестовете и аксесоарите. 

ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС: 

Високо ниво на 
производство и системи 
за качество. Системата 
за проследяване 
позволява бърз анализ, 
вземане на решения и 
непрекъсната 
информираност на 
клиента за състоянието 
на неговия продукт.  
Качеството се осигурява 
от добре оборудвана 
лаборатория и 
внедрената ISO 9001, 
MID-модул D.   

https://add-bg.com/en/home/
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СПЪНКИ 

ОГРАНИЧЕН ЧОВЕШКИ 
РЕСУРС: 

Тази спънка е 
преодоляна 
благодарения на 
собствен учебен 
център, различни 
стажове и изграждане 
на споразумения със 
съответните училища. 
В момента над 50 
добре квалифицирани 
разработчици и 
оператори участват в 
създаването на 
продуктите и 
производствените 
процеси. 

РАЗМЕР НА ВЪТРЕШНИЯ 
ПАЗАР: 

Малък и конкурентен 
местен пазар, който 
функционира главно 
чрез обществени 
поръчки на 
образователни центрове 
и общини. Решението е 
изнасяне на бизнеса в 
други европейски 
страни. Панаирите, 
срещите и изложенията 
са вариант, но е 
направен и дигитален 
маркетинг. 

МАРКА ДЕСТИНАЦИЯ: 

За преодоляване на 
имиджа на страната като 
слаб иноватор с лошо 
качество на 
индустриалния пазар, 
компанията успешно се 
фокусира върху 
уникалността на 
иновациите и отличното 
обслужване на 
клиентите.  

УЛЕСНЕНИЯ 

ПАЗАРНА ПОЗИЦИЯ НА 
ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ 
ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ: 

Придобитата позиция 
и опит с инсталациите 
на интелигентни 
електромери 
увеличават доверието 
в компанията и 
отварят врати за други 
интелигентни 
технологии. 

ИНВЕСТИЦИИ В 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И 
РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ: 

Значителни инвестиции 
в научно-
изследователски и 
развойни инициативи, 
за запазване на 
иновациите като 
постоянно развиващи се 
и винаги в съответствие 
с най-добрите 
технологични 
тенденции.  

СЪТРУДНИЧЕСТВО С 
ПРОМИШЛЕНОСТТА: 

Активно се използват 
мрежи контакти и 
сътрудничества. 
Примери за успешни 
партньорства са тези с 
Energy Effect — 
България, Fornetix — 
САЩ и Protasis — 
Гърция.  

  
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 
 

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ: 

Иновацията е 
реализирана в няколко 
български града — 
Драгоман, Роман, 
Созопол. Това създава 
нова бизнес 
възможност, тъй като е 
възможна добра 
практика и за други 
общини.  

ПОДОБРЕНА ЕФЕКТИВНОСТ:  

По-добра ефективност в 
процеса на поддръжка и 
потребление на 
енергия, което води до 
по-високи нива на 
енергийна ефективност 
и намаляване на 
разходите за общината.   

УМНОЖЕН ЕФЕКТ:  

Веднъж внедрена, всяка 
интелигентна градска 
технология генерира 
нужда от други подобни. 
Компанията използва 
мрежата на Arista, за да 
интегрира 
интелигентното 
осветление, измерване 
и мониторинг на 
инфраструктурата. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

Компанията планира по-нататъшно използване на вече изградената 
комуникационна мрежа за разработване и внедряване на нови интелигентни 
градски решения. Целта е разнообразяване на решенията, при интегрирането 
им в единна платформа за интелигентни градове, за да се повиши нуждата 
интелигентният град да търси интегриран подход към продажбата на 
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хардуера и софтуера, създадени от компанията, на градските администрации. 
В резултат на това и на отличното качество на продуктите, ще се разширят 
географските пазари на компанията и нейните продажби. 
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 Atlas Agro Science 
 
 

Многокомпонентни течни растителни биостимулатори. Технология и продукт за преобразуване в 
озеленяването на анаеробно влошени утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Биостимулант, вид суспензия, 
получена чрез преобразуване на 
утайка от пречиствателни станции. 
Продуктът се характеризира с 
наличието на хранителни 
вещества и тяхното пълно 
усвояване, постигнато чрез 
добавяне на фулва, хуминови 
киселини, калиев хумат, 
органични вещества, микро и 
макроелементи. Отличен в 
националния конкурс за 
иновативни стартиращи 
предприятия в областта на агро-
хранителните вериги. 

Няма тежки метали и 
замърсители от 
микробиологичен и 
паразитологичен 
произход. Препаратът 
увеличава усвояването 
на хранителните 
вещества и 
издръжливостта на 
растенията, осигурява 
устойчив ефект върху 
тях и допринася за 
усвояването на 
отпадъчните води.  

Здрави и екологично чисти 
почви, 100 % икономия на 
скъпи минерални торове, 
възстановяване на баланса 
на органичните вещества в 
почвите, подобрена 
устойчивост на растенията 
към абиотичен стрес, 
задоволяване на нуждите на 
растенията от микро и 
макроелементи, намалена 
киселинност на почвата, 
увеличаване на 
въздействията на 
органичната материя.  

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ВОДЕНИ ОТ РЕАЛНИТЕ 
НУЖДИ 

Натрупаните утайки в 
пречиствателните 
станции запълват 
капацитета им, но не 
могат да бъдат 
изхвърляни в депа, 
нито използвани в 
селското стопанство, 
тъй като не отговарят 
на екологичните 
изисквания. 

ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА 

Промените в 
температурите и честите 
суши намаляват 
способността за оцеляване 
на растенията и засягат 
добивите. Растенията се 
нуждаят от повишаване на 
имунитета и устойчивостта 
им на неблагоприятни 
условия.  

ПОДХОДЯЩО 
ФИНАНСИРАНЕ  

Компанията е 
създадена от учени и 
инвеститори и е 
финансирана по 
програма „H2020“. По 
този начин са 
гарантирани научно-
изследователската и 
развойната дейност, 
собствената 
производствена 
линия, ресурсите и 
предлагането на 
пазармаркетинга.   

СПЪНКИ 

ВРЕМЕ ЗА ПУСКАНЕ НА 
ПАЗАРА  

Иновативната 
технология се нуждае 
от дълго време за 
тестване, което бе 
съкратено чрез 
създаването на добре 
оборудвана 
производствена 

СПЕЧЕЛВАНЕ НА ДОВЕРИЕ 

Устойчивостта и 
универсалността на 
продукта, участието на 
крайните потребители в 
изпитването, публичното 
признаване на иновациите 
чрез публикации и участия 
в награждавания и 
доверието, спечелено чрез 

БИЗНЕС УМЕНИЯ 

Липсата на бизнес 
знания, умения и 
опит на основателите 
е преодоляна чрез 
участие в новите 
бизнес начинания на 
хора с управленски и 
маркетингови 
профили. 

https://atlasagro.eu/
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единица с обучен 
персонал и с 
подкрепата на 
университетските 
експерти в процеса на 
тестване. 

качеството. 

УЛЕСНЕНИЯ 

ИЗПОЛЗВАН МЕТОД 

Научен метод и 
технология за 
превръщане на утайки 
от пречиствателни 
станции за отпадъчни 
води в 
многокомпонентни 
растителни 
биостимулатори, 
съобразно 
принципите на 
кръговата икономика. 

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С 
УНИВЕРСИТЕТИ 

Съоснователи на 
компанията са професорите 
Г. Пеев и Д. Дерменджиева 
от Селскостопанския 
факултет на Тракийския 
университет. Резултатите се 
основават и на добро 
сътрудничество с други 
учени от същия 
университет. 

ДОКТОРАНТСКИ 
ПРОУЧВАНИЯ 

В основата на тази 
решение е 
докторската 
дисертация на един 
от разработчиците, 
последвана от 
задълбочено 
проучване на 
ефективното 
управление на 
утайките, след което 
екипът търси свои 
собствени решения. 

  
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 
 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА 
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  

Освобождаване на 
потенциал за 
растенията, тъй като 
утайката заема голямо 
пространство. По-
ефективна е 
третираната утайка, 
която отговаря на 
всички изисквания — 
без тежки метали и 
микробиологични 
показатели. 

ЕФЕКТ НА КРЪГОВАТА 
ИКОНОМИКА 
И НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 

Преобразуваните отпадъци 
са предназначени за 
използване в селското 
стопанство. 
Биостимулаторите 
подпомагат растенията да 
увеличат усвояването на 
хранителните вещества, 
като отпада нуждата от 
прекомерно наторяване, а 
разходите на земеделските 
стопани за закупуването на 
торове намаляват.  

НАМАЛЯВАНЕ НА 
ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ 

Положително 
въздействие върху 
намаляването на 
въглеродните емисии 
от селското 
стопанство и 
наторяването. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

Създадената и изпитана пилотна система произвежда продукт с 
необходимото качество с производствен капацитет от около 1 тон на 
седмица. Следващите стъпки са да се достигне производствен капацитет от 1 
тон на ден. Продуктът ще бъде предложен и на био-производителите, на 
негова основа ще бъдат разработени други продукти, фокусирани върху 
определени групи растения, според техните нужди, като например цветя — 
саксийни или оранжерийни. 
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Ondo (Ондо) 
 

Система за управление на капково напояване. Интегрирано решение за автоматизирано капково напояване, 
прецизно хранене на растенията и контрол на климата за оранжерии и открити полета. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Ondo е иновативно решение, 
изобретено от българския екип 
за автоматизация на 
прецизното земеделие, което 
съчетава хардуер и софтуерна 
платформа, която да се 
използва за мониторинг и 
контрол на инсталациите в 
реално време. Интелигентната 
модулна система служи за 
напояване, фертигация 
(наторяване) и контрол на 
климата за всички култури. Тя 
може да се управлява 
дистанционно от фермерите, от 
всяко устройство, свързано към 
интернет. 

Решението може да се 
използва както в оранжерии, 
така и в открити полета и се 
интегрира със съществуваща 
или нова инфраструктура за 
напояване и контрол на 
климата. Платформата може 
автоматично да управлява 
всички процеси на напояване, 
фертигация и контрол на 
климата във фермата, като 
намалява използването на 
ресурси като вода, енергия, 
торове и др. и увеличава 
реколтата. 

Създаден е стартъп на 
име ONDO Solutions, 
разработена е 
софтуерна платформа за 
автоматизация и е 
набран капитал от група 
български рискови 
инвеститори и бизнес 
ангели с цел развиване 
на мрежата от 
внедрители и 
разширяване в 
международен план. 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

АВТОМАТИЗАЦИЯТА СЕ 
НУЖДАЕ ОТ МЯСТО  

След 1990 г. фермерите 
губят уменията си в 
земеделието. В региона 
няма достъпна и 
качествена алтернатива 
за автоматизация, която 
би могла да донесе 
допълнителна стойност 
за инвестициите в 
агробизнеса.  

 

 

НИСКА ЕФИКАСНОСТ  

Липсата на 
специализирана 
работна сила в селското 
стопанство, ниската 
ефективност при 
използването на 
ресурси като 
прекомерното 
напояване и 
наторяване, както и 
произтичащите от това 
лоши последици за 
климата и околната 
среда. 

ОПИТЕН ЕКИП 

Двама от 
собствениците имат 
собствена компания, 
специализирана в 
услуги, IoT, създаване 
на софтуер и 
интеграция. По-късно 
към екипа се 
присъединява и човек 
със селскостопански 
опит. 

СПЪНКИ 

СТРАХ ОТ ТЕХНОЛОГИИТЕ 
СРЕД ФЕРМЕРИТЕ 

По подразбиране, 
фермерите се страхуват 
от високите технологии, 
които не са им познати. 
Екипът създава 
надеждно технологично 

ФИНАНСИРАНЕ НА РАСТЕЖА  

След сравнително лесен 
старт с 300000 евро, 
следващата стъпка за 
финансиране на 
растежа с над 1 милион 
евро е 
предизвикателна. 

ЛИПСА НА ГОТОВИ 
ПРОУЧВАНИЯ 

Липсва точна 
статистическа 
информация и/или 
специализирани 
изследвания в сектора 
и относно 

https://ondo.io/
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решение, което 
отговаря на техните 
нужди, удобно за 
използване и 
интегриране с всяка 
съществуваща 
селскостопанска 
инфраструктура. 
Лесното тестване също е 
предимство. 

Комбинацията от добър 
екип, отличен продукт и 
огромен пазар насърчи 
същия инвеститор в 
България – Eleven 
Ventures, да продължи 
и други рискови 
инвеститори и бизнес 
ангели бяха привлечени 
допълнително. 

необходимостта от 
автоматизация на 
малкия и средния 
агробизнес. Екипът 
проведе задълбочено 
проучване, за да 
определи нуждите на 
пазара. 

УЛЕСНЕНИЯ 

БИЗНЕС МОДЕЛ 

Ниската първоначална 
инвестиция за 
потребителите е 
интелигентно съчетана с 
годишна абонаментна 
такса, за да се намалят 
разходите за 
земеделските стопани и 
да се направи 
автоматизацията по-
достъпна. Изграждането 
на доверие и 
дългосрочно 
сътрудничество със 
земеделските стопани е 
приоритет. 

СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА 

Добавената стойност на 
решението идва от 
платформата, тъй като 
повечето конкуренти са 
специализирани в 
разработването на 
хардуер, без да го 
интегрират с платформа 
за качество. Може да се 
използва от всяко 
електронно устройство 
като мобилен телефон, 
таблет или компютър. 

ЛЕСНИ ТЕСТОВЕ 

Поради липсата на 
предишен опит, 
местните фермери са 
доста отворени за 
прилагане на 
съвременни практики и 
иновативни методи, 
ако се преодолее 
естественият страх. 
Това дава възможност 
лесно да се тестват 
иновативните решения 
от стартиращи фирми. 

  
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 

 

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 

Значително намаляване 
на разходите (енергия, 
дизел, вода, торове, 
химикали и т.н.) и 
едновременно 
увеличаване на 
реколтата. 
Допълнително 
въздействие върху 
разходите — чрез 
намаляване на 
човешките грешки и 
необходимата работна 
сила. 

БОРБА С ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА 

Един от факторите за 
изменението на 
климата е породен от 
прекомерното 
наторяване. 
Кумулативният ефект от 
оптимизирането на 
торенето чрез подобни 
решения може да 
окаже голямо 
въздействие върху 
изменението на 
климата в случай на 
прилагане на 
иновациите в целия 
свят. 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАСТЕЖ НА 
РЕГИОНАЛНИЯ БИЗНЕС 

Успешната интеграция 
на ONDO в редица 
ферми доказва 
ефективността на 
решенията и това 
направи стартъпа 
привлекателен за 
инвеститорите, което 
отваря възможности за 
бърз растеж в региона. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

Стартъп компанията спечели 6 от най-престижните награди в сферата на 
технологиите и иновациите в България и сега с нетърпение очаква да се 
позиционира на израелския пазар, след поканата, която получи да се 
присъедини към един от най-мощните иновационни центрове в областта на 
хранително-вкусовата промишленост в света. В краткосрочен план екипът, 
който се състои от 15 души, ще се стреми да увеличи продажбите на 
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Балканите и да се разшири до западноевропейските пазари, за които ще 
трябва да се развие стабилна партньорска мрежа. Освен това, стартъпът ще 
се съсредоточи върху разработването на софтуерната платформа и ще 
започне да работи с подизпълнители, системни интегратори и дистрибутори, 
за да оптимизира ефективността на своите операции. 
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 Agricool 

 

Устойчива продоволствена система, при която храната се отглежда на местно равнище, в 
градовете, без пестициди и с минимална употреба на вода. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Локално отглеждане в 
преобразувани контейнери, което 
елиминира дългите транспортни 
мрежи и намалява използването на 
въглерод. Растеж без почва, в 
затворена среда, която ограничава 
използването на ресурси. 

Охладители, проектирани да 
използват 90 % по-малко 
вода и хранителни вещества 
и да работят със 100 % 
възобновяема енергия. 
Продукцията пътува не 
повече от 20 км. 

Храни с високо 
съдържание на 
хранителни 
вещества, 
произведени на 
местно ниво без 
много въглеродни 
емисии и без 
използване на 
уморена почва. 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

КИЛОМЕТРИ 

Храната, която се 
внася, има по-голям 
пробег, което води 
до замърсяване, по-
ниско качество, тъй 
като не е прясна или 
се бере неузряла) и 
често може да 
включва неясни 
условия на труд.  

ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ 

Във Франция над 26 m² 
земеделска земя 
изчезва всяка секунда. 
В момента на Земята 
има 5 милиарда 
повече хора, отколкото 
през 1950 г., други 2 
милиарда се 
прогнозират до 2050 г. 
Днес 53 % от това 
население живее в 
градовете, а до 2050 г. 
то ще бъде 70 %. 

ПОЧВА 

Интензивните практики на 
отглеждане допринасят за 
все по-лошото качество на 
почвите, а 12 милиона 
хектара почва изчезват всяка 
година. Необходимостта от 
отговорно производство на 
повече суровини е сериозен 
проблем. 

СПЪНКИ 

НАВИЦИ 

Хората знаят, че 
могат да купят от 
супермаркетите 
каквото искат. Тази 
даденост изисква 
по-гъвкав подход. 

 

МЕСТНИ СЪВЕТИ 

Има много места в 
градовете, които не се 
използват. Местната 
управа трябва да 
мисли творчески и да 
ги направи достъпни 
за Cooltainers 
контейнерите.  

 МЕСТНИ ОБЕКТИ 

В местните икономики в 
миналото хората са купували 
според сезона и 
наличността. 
Супермаркетите и 
международната търговия 
елиминираха това. Хората 
трябва да бъдат гъвкави. 

https://www.agricool.co/
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УЛЕСНЕНИЯ 

ДЪРВО БЕЗ КОРЕН 

Когато хората 
купуват местни 
стоки, тяхното 
въздействие е 
смислено и 
поощрява големите 
търговски вериги да 
се адаптират и да 
предлагат гама от 
местно 
произведени 
продукти. 

СЪОРЪЖЕНИЯ 

Контейнерите са 
рециклирани, за да се 
създадат идеални 
условия за растенията. 
Най-доброто 
осветление, най-
добрата температура, 
най-доброто 
напояване и най-
доброто качество на 
въздуха, дори и извън 
сезона, са 
жизненоважни. 

МЕРКИ НА ЕС 

Политиката на ЕС за 
развитие на селските райони 
за периода 2014—2020 г. 
подчертава и определя 
късите вериги на доставки 
на храни. Производителите, 
които участват в местните 
продоволствени системи, 
могат да се възползват от 
мерки, съфинансирани от 
Европейския земеделски 
фонд за развитие на 
селските райони. 

  
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 

 

ОВЛАСТЯВАНЕ 

Произвеждайки в 
градовете, Agricool е 
част от движението 
за градско 
земеделие. 
Процъфтяваща 
форма на селско 
стопанство с 
глобален 
потенциал. 

ПО-ДОБРО  ХРАНЕНЕ  

Местният растеж е 
едно от решенията за 
по-добро хранене в 
градските райони и за 
изграждане на 
устойчива и 
здравословна 
продоволствена 
система. 

ДЪЛГОСРОЧНОСТ 

Тъй като търсенето нараства 
и разходите за производство 
на всеки Cooltainer 
намаляват, все повече и 
повече ще бъдат на 
разположение. В резултат на 
това, плодовете и 
зеленчуците също ще стават 
все по-достъпни. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

Визията е: „Действие сега за храна за утре“. Целта на компанията е да развие 
общност от култиватори във всички градове по света.  
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    Andreoy 

 
Последна дума на енергийната ефективност. Множество подходи за намаляване на въглеродния отпечатък на 

компаниите и улесняване на клиентите в изграждането на енергийно ефективни сгради. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Компанията работи 
паралелно, 
намалявайки 
собствения си 
въглероден отпечатък и 
позволявайки на 
клиентите си да 
направят същото. 
Осъществени са 
значителни намаления 
на емисиите на 
парникови газове в 
предприятията, те 
практикуват ефективно 
управление на 
отпадъците и 
произвеждат зелена 
енергия. 

Компанията е известна със 
своята устойчивост и 
ангажираност да променя и 
подобрява своите бизнес 
практики, процеси, продукти и 
услуги, така че да бъде 
устойчива. Тя работи за 
устойчиво икономическо 
възстановяване на Европа, което 
е в пълно съответствие с 
приоритетите на Европейския 
зелен пакт и при ангажирано 
зачитане на околната среда, 
което е в основата на бизнес 
принципи на компанията. 

Компанията значително 
намали своя отпечатък върху 
околната среда и предлага на 
клиентите възможност да 
направят сградите си 
енергийно ефективни.  
Загубата на енергия в 
съществуващите сгради се 
идентифицира точно и се 
третира холистично. 
Създадени са нови сгради, 
които са „пасивни“ - къщи с 
нулево потребление на 
енергия. 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

МОНИТОРИНГ & 
НАМАЛЯВАНЕ 

Компанията полага 
непрекъснати усилия 
за намаляване на 
сметките за 
електричество, на 
разхода за гориво на 
служебните 
автомобили, на ефекта 
от охлаждането или 
отоплението на 
офисите.  

ВОДЕНИ ОТ 
АНГАЖИРАНОСТ 

Andreoy прави 
термографските 
тестове достъпни 
безплатно за своите 
клиенти. 

РАЗХОДИ ЗА ЕНЕРГИЯ 

Увеличените разходи за 
електроенергия, 
използвана за отопление и 
охлаждане на жилища, 
означава, че все повече 
хора търсят решения. 

СПЪНКИ 

ПРЕЦИЗНА ТЕРМОГРАФИЯ  

Термографът се 
нуждае от експертни 
познания за 
ограниченията на 
камерата, за това как 
сградата поглъща, 
излъчва и задържа 
енергия, както и за 
възможните решения. 

ПЪРВОНАЧАЛНИ РАЗХОДИ 

Въпреки че предлагат 
дългосрочни 
икономии, 
първоначалните 
разходи за 
изграждане на 
енергийно ефективни 
сгради могат да са 
високи.  
Замяната на 

ИНФОРМИРАНОСТ НА 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

По-малките предприятия и 
физически лица може да не 
са запознати със степента, в 
която техните домове са 
енергийно неефективни, 
нито с наличните 
технически и финансови 
решения.  
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корпоративния 
автопарк с 
минимално 
замърсяващи нови 
автомобили също 
изисква инвестиции. 

УЛЕСНЕНИЯ 

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ 

Напълно изолирани 
покриви и екстериор 
на сградата. 
Енергийно ефективни 
прозорци и стъкло, 
термопомпи, 
фотоволтаични 
панели, инверторни 
климатици клас A+++ 
за контрол на 
температурата. Всички 
крушки са LED. 
Автомобилният парк 
на компанията е 
заменен с ниско 
замърсяващи 
превозни средства.  

ВНОСКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

Опитните термографи, 
строителните и 
машинни инженери 
са в крак с развитието 
на термографията. 

В края на деня всички 
електрически и 
електронни 
устройства се 
изключват. 

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ           
  

Компанията работи със 
схемите за финансиране от 
ЕС и правителството, когато 
такива са достъпни и 
предлага широка гама от 
удобни финансови решения 
за заеми с удължени 
планове за плащане. 

  
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 

 

С ГРИЖА ЗА ПЛАНЕТАТА  

Намаляване на 
потреблението на 
електроенергия чрез 
изграждане или 
обновяване на сгради, 
така че те да 
консумират 
минимална енергия, 
като същевременно 
осигуряват комфортна 
среда за хората.  

ЗАБЕЛЕЖИМИ 
НАМАЛЕНИЯ 

Потреблението на 
електроенергия е 
намалено с 55 %. 
Разходът на гориво и 
емисиите на 
въглероден диоксид 
от служебните 
автомобили са 
намалени с 40 %. 

ПЪТЯТ НА БЪДЕЩЕТО 

Клиентите в Гърция работят 
с компанията за създаване 
на пасивни сгради и къщи с 
нулево потребление. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

Компанията планира в близко бъдеще намаляването на електроенергията да 
надхвърли 60 % чрез използването на нови технологии, които ще бъдат 
внедрени и се ангажира да включи корпоративна отговорност в основата на 
своите практики и да повлияе на степента на устойчивост в усилията за по-
добро бъдеще. 
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 Aroundrs 
 
 

Интелигентни опаковки за многократна употреба за храна за вкъщи и доставка на храни. Aroundrs осигурява 
интелигентни и многократни опаковки за хранително-вкусовата промишленост, насочени към замяна на 

пластмасови контейнери за еднократна употреба. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Контейнери за многократна 
употреба за храна за вкъщи и за 
доставка на храна. Интелигентни 
контейнери за храна от 
бамбукови влакна за 
многократна употреба, 
оборудвани с технология QR код, 
свързана с приложението 
Аroundrs, което позволява на 
потребителите да проследяват 
участващите ресторанти. 

Позволява на 
ресторантьорите и крайните 
клиенти да спасят света от 
опаковки за еднократна 
употреба. Насърчава 
отговорния начин на живот. 

Значително 
намаляване на 
производството и 
употребата на 
пластмасови съдове за 
храна за еднократна 
употреба. По-малко 
пластмаса в депата за 
отпадъци и възможност 
за демонстриране на 
осведоменост за 
ограниченията на 
самолетния транспорт. 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА 
КЛИЕНТИТЕ (1) 

Храната за дома и 
доставките на 
храна са голяма 
индустрия, 
подхранвана от 
Covid 19. Хората 
искат храна, която 
е вече приготвена. 

ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА 
КЛИЕНТИТЕ (2) 

Екологично 
настроените клиенти 
често се чувстват 
виновни за 
използването на 
пластмасови опаковки 
и много от тях биха 
приветствали 
възможността да се 
хранят по-устойчиво, но 
без да се отказват от 
храна и доставки. 

БИЗНЕС ИМИДЖ 

Контейнерите за 
многократна употреба 
могат да се разглеждат 
като социално отговорни 
бизнес действия. Тъй като 
клиентите все повече 
предпочитат социално и 
екологично отговорните 
доставчици, използването 
на контейнери за 
многократна употреба 
повишава репутацията на 
бизнеса. 

СПЪНКИ 

НАВИЦИ 

Хората не са 
винаги склонни за 
промяна на 
привичките си. 
Използването на 
контейнери за 
многократна 
употреба означава, 

ХИГИЕНА 

Контейнерите трябва 
да се връщат надеждно 
и в състояние, което 
улеснява миенето и 
повторната употреба. 
Не всеки ще отговори 
на очакванията за 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ 

По-голямо е 
предизвикателството за 
ресторантьорите да имат 
достатъчно контейнери 
измити и на 
разположение, тъй като 
има забавяне във времето 

https://aroundrs.it/
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да бъдат върнати, 
така че доставките 
стават по-трудни. 

социална отговорност.  за връщането им.  

УЛЕСНЕНИЯ 

ИНТЕЛИГЕНТНА 
ОПАКОВКА 

Опаковката е 
привлекателна и 
интересна. 

МОТИВАТОРИ 

Клиентите, които 
връщат контейнерите 
своевременно и в 
подходящо състояние, 
могат да бъдат 
възнаградени с 
„почерпка“ от 
ресторантьора. 

Потребителите, които 
не са върнали съдове в 
рамките на 4 дни, се 
таксуват с 10 EUR на 
кредитните карти. 

ДИРЕКТИВА НА ЕС 

Директива (ЕС) 2019/904 
на Европейския парламент 
и на Съвета за намаляване 
на въздействието на 10 
пластмасови продукта 
върху околната среда. 
Един от 10-те целеви 
продукта са контейнерите 
за храни. 

  
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

ПЪРВИ СТЪПКИ 

Стимулиране на 
кръговата 
икономика и 
преминаване към 
нулеви 
пластмасови 
опаковки в 
отрасъл, който е 
основен 
потребител.  

НАЙ-ДОБРА ПРАКТИКА 

Насърчаване на 
предпочитанието да не 
се използват предмети 
за еднократна употреба 
в ситуация, в която 
много хора считат 
тяхната употреба за 
неизбежна. 
Потенциално 
създаване на по-голямо 
търсене на продукти за 
многократна употреба 
в промишлеността. 

ЛОЯЛНОСТ КЪМ МАРКАТА 

Тъй като хората ще трябва 
да върнат контейнерите 
си, вероятно ще закупят 
отново от първоначалния 
доставчик, могат да 
използват приложението 
за посещаване на 
ресторанти, които 
използват контейнерите 
Аroundrs и да избягват 
доставчици, които 
използват пластмасови 
контейнери. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

Разпространение и приложение на концепцията в други страни и 
индустрии.  
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Beyond Meat 
 
 
 

Месоподобни вещества на растителна основа, които могат да предложат подобни текстури и вкусове. 

 

ИНОВАЦИИ 
 

УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Заместване на 
месото с продукт, 
който ще задоволи 
месоядните и ще ги 
насърчи да заменят 
месото в диетата си.  

Добитъкът произвежда 14,5 % от 
емисиите на парникови газове в 
света, заема 83 % от цялата 
земеделска земя, изяжда 34 % от 
културите, отглеждани в световен 
мащаб и пие над 50 % от питейната 
вода. Въпреки това има известни 
противоречия относно 
прозрачността на емисиите на 
парникови газове в целия процес на 
създаване на заместители на месо. 

Намаляване на клането на 
животни, консумацията на 
вода и земеползването, което 
е голям фактор на 
обезлесяването. 

За хората - консумацията на 
по-малко червено месо и 
холестерол и способността да 
се хранят по по-благоприятен 
за планетата начин. 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ПЛАНЕТАТА 

Въздействието на 
производството на 
месо върху околната 
среда в днешно време 
е напълно 
неустойчиво. 
Прогнозираният 
недостиг на вода 
означава, че 
индустрията ще се 
бори да поддържа 
производството си. 

ОСЪЗНАВАНЕ 

По-младите 
потребители са по-
загрижени за 
състоянието на 
планетата, отколкото 
предишните поколения 
и е по-вероятно да 
плащат за алтернативи 
на месото на 
растителна основа, 
както и да ги търсят в 
ресторантите. 

ПАРИЖКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Намаляването на 
емисиите на CO2, както е 
посочено в Парижкото 
споразумение, няма да 
бъде постижимо, ако 
производството на месо 
не стане значително по-
устойчиво. В момента се 
обсъждат директиви на 
ЕС, които активно 
насърчават растителни 
алтернативи на месото. 

СПЪНКИ 

НАВИЦИ 

Много хора вярват, че 
е добре да се яде по-
малко месо, но 
традиционните 
предпочитания все 
още доминират. С 
връщането на хората 
към храненето извън 
дома, ресторантите 
избягват растителните 
алтернативи на 
месото.  

 КОНКУРЕНЦИЯ 

Растителните продукти 
не се считат за толкова 
добри, колкото месото. 
Липсва прозрачност по 
отношение на 
емисиите на 
парникови газове по 
цялата верига на 
доставки. 
Заместителите на месо 
може да повлияят на 
продажбите. 

ЦЕНА 

Растителните месни 
заместители на протеина 
остават по-скъпи от 
месните еквиваленти. 
Компаниите работят за 
увеличаване на 
производството, така че 
разходите да бъдат 
намалени. 

https://www.beyondmeat.com/en-GB
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УЛЕСНЕНИЯ 

СЪЗНАНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО 

Месото на растителна 
основа е отличен 
източник на протеини 
с нулев холестерол, 
което позволява на 
хората да се грижат за 
здравето си по 
подходящ начин. 

ПАРТНЬОРСТВА 

Компанията е 
изградила 
партньорства в 
международен план с 
различни предприятия, 
включително гигантски 
компании, които 
традиционно продават 
месо (например KFC, 
McDonalds, Pizza Hut, 
Burger King)  

МАРКЕТИНГ 

Компанията планира да 
проведе маркетингова 
кампания, насочена към 
образоване на 
потребителите относно 
рисковете в месната 
промишленост и 
въздействието ѝ върху 
околната среда.  

  
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 

 

ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ 
КЪМ ЖИВОТНИТЕ 

Според Световната 
организация за защита 
на животните, 
бургерите с 
растителни 
алтернативи на 
месото спасяват около 
250 000 животни 
годишно (Forbes, 
декември 2019 г.) 

ОКОЛНА СРЕДА 

Един бургер на 
компанията генерира 
90 % по-малко 
парникови газове, 
използва 46 % по-
малко енергия и има 
99 % по-малко 
въздействие върху 
недостига на вода от 
бургер с говеждо месо. 
(Център за устойчиви 
системи, Мичигански 
университет, 2019 г.) 

ИЗХРАНВАНЕ НА СВЕТА 

Хората могат да бъдат 
изхранвани с високо 
протеинови храни, имащи 
малка част от 
въздействието на върху 
околната среда, което 
има производството на 
месо. Колко здравословна 
е диетата зависи от други 
фактори като средства за 
готвене, рецепти и т.н.  

КАКВО 
СЛЕДВА 

Непрекъснато разширяване по целия свят, разработване на нови продукти, 
увеличен мащаб на производство и маркетингова /образователна кампания. 
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 Phee Board 
 
 

 

Phee-board е плосък панел, направен от листата на морската трева  
Posidonia Oceanica и биологични смоли. 

 

ИНОВАЦИИ 
 

УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Това е нова 
суровина, която се 
разработва чрез 
патентован процес. 
PHEE-борд е плосък 
панел, изработен от 
морска трева и 
биологични смоли.  

В момента компанията използва мъртви 
листа на морското растение Posidonia 
Oceanica, което се натрупва в изобилие по 
средиземноморските брегове всяка 
година и се изхвърля като отпадък.  
Компанията, която го използва като 
основна суровина, е призната за най-
добрата гръцка стартъп компания в 
областта на устойчивото развитие. 

Морската трева е част 
от природата, която 
остава неизползвана, а 
чрез този напълно 
екологичен процес се 
създава подходящ 
дървен материал. 

  

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Няколко пъти през 
годината, мъртвото 
морско растение  се 
отлага на дебели 
слоеве, докато не 
бъде събрано от 
местните власти и 
след това 
обикновено отива на 
сметището.  
Усвояването му от 
компанията е добре 
дошло. 

СТРАСТ 

Компанията е ангажирана, 
чрез иновации, да 
възстановява естествения 
баланс, да насърчава 
принципите на „зеленото“ 
предприемачество и да 
увеличава природните 
ресурси. 

КЛИМАТИЧНА КРИЗА 

Нарастващото 
търсене на водни и 
сухоземни ресурси 
ще застраши 
жизнеспособността 
на дърводобива от 
традиционни 
източници.  

СПЪНКИ 

ЦВЯТ 

В момента се 
предлага само в 
естествени пъстри 
нюанси на кафяво. 

ЦЕНА 

На този етап, освен 
калъфите за iPhone, 
артикулите, които се 
предлагат за продажба, 
попадат във високия 
ценови сегмент на пазара. 

ПОПУЛЯРНОСТ 

Може да отнеме 
известно време 
продуктът да стане 
широко известен и 
ценен. 

УЛЕСНЕНИЯ 

ИМОТИ 

Всеки панел е 
уникален с начина, 
по който е вградена 
морската трева, 
огнеустойчив и  

ПОДДРЪЖКА 

Компанията има 
значителна подкрепа от 
местни конкуренти и 
програми за развитие на 
бизнеса, включително 

 ОБЖАЛВАНЕ 

Продуктът може да 
бъде 
персонализиран. 
Сходно мислещи 
компании са 

https://phee.gr/board/
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екологичен, както по 
отношение на 
снабдяването, така и 
по отношение на 
маркетинга, което 
добавя към 
привлекателността 
му. 

програмата The 
Angelopoulos-Clinton CGIU. 
Народният тръст 
финансира 
разработването на нов 
инструмент за 
увеличаване на 
производствения 
капацитет. 

поръчали продукти, 
които се комбинират 
с техните собствени. 
Например, чанти, 
произведени от Blue 
and Green, използват 
дръжки, изработени 
от Phee Board. 

  
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

АЛТЕРНАТИВА 

Силиконови, 
пластмасови или 
полиуретанови 
капаци за iPhone вече 
могат да бъдат 
заменени с калъфи 
Phee, които са 100 % 
рециклируеми. 

 ПОДОБРЕНИЕ 

Ангажирана с 
непрекъснатото 
подобряване, компанията 
е възложила проучване за 
измерване на 
екологичното и 
социалното въздействие 
на производствения 
процес и съставя доклад 
за устойчивостта, за да 
определи области за 
бъдещо развитие. 
 
 

ОБЩНОСТ 

Компанията цели да 
се гордее с 
продуктите, дизайна 
и производството в 
Гърция, които са 
насочени към 
устойчиви стоки с 
добавена стойност и 
фокус върху 
въздействието 
бизнеса върху 
планетата и 
бъдещите поколения. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

Визията на екипа е връщането на производството в Гърция, създаването на 
нови работни места и завръщането на хората в близост до природната 
среда, заедно с развитието на екологична чувствителност в областта на 
чистотата на гръцкото крайбрежие и увеличаването на рециклирането. 
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HSB Living Lab 
 
 
Устойчиви, достъпни, подвижни и orazmerqemi жилища в градски райони. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

HSB Living Lab прави голяма 
крачка в бъдещето. В тясно 
сътрудничество между 
хората, изследователите и 
бизнес общността, 
компанията създава 
жилищата на бъдещето в 
третото поколение Living 
Lab. Проектът тества изцяло 
нови технически и 
архитектурни иновации в 
продължение на 10 години и 
функционира като активна 
лаборатория.  

Проектът разработва екологични, 
правни, технически, проектантски 
и устойчиви бизнес решения за 
мобилни устойчиви жилища, 
които позволяват споделено 
използване на ресурсите и 
устойчив живот. Проектът е 
пример за това как хората могат 
да живеят устойчиво, като 
интригуващите проекти, свързани 
с климата, постоянно се тестват. 

Вече съществуват 
международни връзки 
на НАСА с проектите на 
ЕС. Интересът към тях 
от академичните среди, 
общността и бизнеса, 
както и от малките и 
средните предприятия, 
е огромен. 
Съоръжението се 
изгражда от 
компанията, която 
смята, че разработените 
знания, иновации и 
услуги са от полза за 
жилищните 
организации.  

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

РАЗРАСТВАЩИ СЕ 
ГРАДОВЕ: 

Градовете се 
разрастват и са 
нужни нови начини 
на живот, които да 
гарантират добри 
екологични, 
здравни, 
транспортни, 
енергийни, водни и 
социални 
стандарти. 

 

БЪРЗА НУЖДА ОТ ЖИЛИЩА: 

След природни бедствия, 
жилищата са отчаяно 
необходими. Уникалният 
модулен дизайн 
позволява сградата да 
бъде сглобена бързо в 
много държави и условия. 

КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ: 

Жилищата са отговорни 
за огромни загуби на 
вода и енергия. 
Сензорите, вградени в 
сградата, позволяват на 
изследователите да 
измерват използването и 
по този начин да намалят 
потреблението и 
емисиите. 

https://www.hsb.se/hsblivinglab/
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СПЪНКИ 

ЛИПСА НА ИНТЕРЕС: 

Компанията има 
множество проекти 
и идеи, но понякога 
потребителите 
нямат ентусиазъм. 
Това е особено 
вярно, когато 
идеите са сложни, 
така че 
лабораторията се 
фокусира върху 
прости решения, 
които отговарят на 
нуждите. 

РЕШЕНИЯТА СЪЗДАВАТ НОВИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

Дори ако дадена услуга е 
ценна и устойчива, тя не 
винаги замества 
съществуваща и често 
създава нови нужди и 
замърсяване. Например, 
ако новопредлаганата 
услуга изисква транспорт, 
тя вече не е устойчива. 

 

ОГРАНИЧЕНА ПОДКРЕПА ЗА 
МСП 

МСП в лабораторията 
разполагат с ограничен 
капитал и познания за 
възможностите за 
финансиране, което 
ограничава тяхното 
въздействие. Освен това, 
въпреки че екипът по 
проекта подкрепя МСП, 
това важи само за малък 
брой кандидатури. 

 

УЛЕСНЕНИЯ 

ЖИТЕЛИ: 

Редови студенти 
живеят тук, където 
изследователите 
проучват 
споделената 
икономика и 
разбират как най-
добре да се 
използват заедно 
тези сфери. 
Жилищата са 
различни, за да се 
разбере кое работи 
най-добре. 

МСП: 

Фирмите използват 
съоръженията, за да 
тестват своите продукти и 
идеи, както и си 
сътрудничат с утвърдени 
компании, студенти и 
учени, за да разширят 
своята мрежа и знания. 

 

ЙОХАНЕБЕРГ НАУЧЕН ПАРК: 

Компанията се намира в 
научния парк и заедно 
обединяват 
академичните среди, 
социалните фигури и 
бизнеса. Компанията е 
подобрила имиджа си, а 
нови наематели се 
присъединяват към 
парка, за да използват 
съоръженията ѝ.  

 

  
ВЪЗДЕЙСТВИ
Е 

 

НОВИ ВНЕДРЯВАНИЯ: 

Знанията за 
устойчив и 
социален живот се 
прилагат в новите 
разработки в цялата 
страна, като се 
гарантира по-
екологично 
съобразно 
жилищно 
настаняване. Това 
включва 
изхвърлянето на 
отпадъци, гъвкави 
общи части и 
решения за 
обзавеждане. 

ПО-МАЩАБНИ ПРОУЧВАНИЯ: 

Някои проекти имат успех 
и се оценяват на по-
високо ниво. 
Неотдавнашен пример е 
екологично подово 
отопление, което сега се 
изпробва от Шведския 
фонд за развитие на 
строителната индустрия. 

 

ПООЩРЕНИ ПРОЕКТИ,: 

Повече от 120 проекта, 
подкрепени от 
компанията, включват 
нови решения на 
проблемите, пред които 
сме изправени. 
Проучванията водят до 
прототипни продукти, за 
имаме потенциал за 
справяне с тези 
проблеми на глобално 
ниво. 
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КАКВО 
СЛЕДВА 

Разрешителното на сградата изтича десет години след старта на проекта, 
което означава, че жилището ще се премести и проектът ще продължи 
другаде. 
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    ECOTEN 
 
 

Карти, които помагат на градските производители да идентифицират най-уязвимите райони 
 към екстремни горещини. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

ECOTEN предоставя на 
заинтересованите страни в 
областта на градското 
развитие и създателите на 
правила надеждна 
информация за прилагане 
на мерки за намаляване на 
горещината. Топлинните 
оценки помагат на 
клиентите да спестят време 
и пари, а ефективността на 
целия процес на вземане на 
решения се подобрява чрез 
наборите от данни, карти и 
индекси на ECOTEN. 

Проектът намалява 
уязвимостта към екстремни 
горещини и по този начин 
подобрява топлинния 
комфорт на гражданите, като 
помага за проектиране на по-
зелени, по-хладни и по-
здрави градове, картата 
допринася за намаляване на 
риска от горещи вълни, прави 
населението по-щастливо и го 
предпазва от природни 
бедствия, като същевременно 
повишава осведомеността по 
тези въпроси. 

Провеждането на такава 
оценка води до ясна и 
ефективна стратегия за 
намаляване на горещините 
на градско ниво. Проектът, 
реализиран във Виена, 
позволи на града да 
идентифицира 10-те най-
уязвими за горещините 
квартали и да стартира 
инициативата Cool Street +, 
която се състои в 
осигуряване на зеленина и 
сянка в тези целеви градски 
райони.   

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

УРБАНИЗАЦИЯ: 

До 2050 г., 68 % от 
населението на света 
ще живее в градски 
райони. Компанията 
работи за 
подпомагане на 
участниците в 
градското развитие, 
така че да вземат 
предвид 
предизвикателствата, 
свързани с климата, за 
да защитят 
гражданите и да 
изградят устойчиви 
градове.  

ТЕМПЕРАТУРИ НА ГРАДА: 

Градските райони са по-
топли от околните зони, 
особено през нощта 
поради ефекта на 
Градския топлинен 
остров. Това допринася 
за глобалното 
затопляне, но най-вече 
води до екстремни 
горещини под формата 
на топлинни вълни. 

ЗАДЪЛБОЧЕНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

Много изследвания са 
проведени темата и 
водят до няколко 
стратегии, които са били 
тествани и валидирани. 
Скорошните проучвания 
трябва да бъдат 
осъществени в цялост, 
което ECOTEN се стреми 
да направи. 

 

 

СПЪНКИ 

НАВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА: 

Други компании 
картографират 
градовете, за да 
предоставят 
пространствени данни 

ЛИПСА НА ОСВЕДОМЕНОСТ: 

Въпреки че проблемите, 
свързани с изменението 
на климата са добре 
известни, топлинните 
оценки се разглеждат 

ВИСОКИ РАЗХОДИ: 

В частния сектор 
съществува липса на 
желание за прилагане 
на стратегии за 
смекчаване на 

https://urban-comfort.eu/
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за околната среда. 
ECOTEN прави това 
чрез комбиниране на 
множество критерии 
за разбиране на по-
обхватни въпроси и 
оптимални стратегии. 

като нови решения. Това 
се променя, тъй като 
климатичните проблеми 
стават все по-важни. 

последиците от 
изменението на климата 
поради високите 
разходи. ECOTEN 
предлага интелигентни 
стратегии за 
ценообразуване, за да 
гарантира, че проектът 
може да бъде 
реализиран. 

УЛЕСНЕНИЯ 

ЧЕШКИ ТЕХНИЧЕСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ: 

Сътрудничеството 
доведе до обширно 
проучване на 
устойчивостта в 
градовете Ел Пасо и 
Сиудад Хуарес. 
Резултатите са 
публикувани като 
доклад, в който се 
анализират 
стратегическите 
планове на градовете. 

ФОНДАЦИЯ „СЛЪНЧЕВ 
ИМПУЛС”: 

Като член на Фондация 
„Слънчев Импулс”:, 
ECOTEN има възможност 
да представи своите еко 
решения пред 
инвеститори и 
правителства, както и да 
си сътрудничи с други 
иноватори. 

ГРАДСКИ ОБЩИНИ: 

Променящите се нагласи 
карат градовете да 
създават 
градоустройствени 
планове в подкрепа на 
мерките за смекчаване 
на последиците от 
изменението на 
климата. Градовете, 
работещи по топлинни 
оценки, създават по-
щастливи граждани и 
по-устойчива планета. 

  
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЕ 

 

ПОВИШАВАНЕ НА 
ОСВЕДОМЕНОСТТА: 

Местните власти често 
са изненадани, когато 
видят картата. 
Топлинните вълни са 
сезонни феномени и 
помагат да се 
визуализира по-добре 
ефектът от 
изменението на 
климата. 

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ: 

Проведено сред повече 
от 500 виенски 
граждани проучване 
потвърждава 
положителната реакция 
към новия подход за 
градско развитие. 
Растителността и 
сянката позволяват на 
гражданите да избягват 
силен топлинен стрес 
през лятото.  

КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ: 

По време на топлинни 
вълни потреблението на 
енергия в 
домакинствата става 
много високо поради 
използването на 
променлив ток. 
Природосъобразните 
решения могат да 
окажат значително 
въздействие върху 
охлаждането и да 
спомогнат за 
намаляване на 
натоварването върху 
ел.мрежата. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

През 2022 г. ECOTEN се стреми да интегрира изкуствен интелект в своите 
дейности за автоматизиране на изчислителните процеси и разработване на 
приложно-програмен интерфейс, за да може да си сътрудничи с по-широк 
кръг заинтересовани страни в градовете.  

 
 
 

 



140 
Проект за борба с изменението на климата –  
Колективни иновации за борба с изменението на климата 
Проект № 2020—1-UK01-KA204—079203  

 
 

   
 

  Hawa Dawa 
 
 

 

Управление и мониторинг на качеството на въздуха за борба с емисиите и замърсителите. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Актуалните начини за 
измерване на качеството на 
въздуха са скъпи и аналогови. 
Hawa Dawa е интуитивна 
платформа, която обединява в 
реално време IoT данни, 
референтни станции, 
спътникови и данни с отворен 
код за качеството на въздуха с 
включени здравни показатели, 
земеползване, трафик, степен 
на излагане на риск, навигация 
и метеорологично време, за да 
се гарантира доброто 
състояние на околната среда в 
градовете, както и да се 
обезпечи информация за 
ключовите процеси при 
вземане на решения. 

Сензорната технология 
следи условията на 
околната среда и различни 
замърсители на въздуха. 
Решенията, взети въз 
основа на тези данни, 
могат да намалят емисиите 
на замърсители, да 
подобрят ефективността на 
зелените мерки и здравето 
на гражданите. 
Технологията осигурява 
база за вземане на 
решения в областта на 
климата в дългосрочен 
план. 

 

Технологията се използва за 
информиране на 
гражданите, образование, 
поощряване и създаване на 
подходяща информация за 
вземащите решения. Тя е 
интегрирана и в екологично 
чувствителни системи за 
управление на трафика. 
Това позволява на градовете 
да вземат основани на 
данни решения, които 
подобряват както околната 
среда, така и здравето на 
гражданите. 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

КОМПЛЕКСНА 
ТЕХНОЛОГИЯ: 

Съвременните 
технологии са 
сложни, скъпи и 
не винаги 
цифрови, което 
означава, че 
използването им е 
ограничено до 
академичните 
среди. 
Измерванията в 
референтните 
станции също не 
са достатъчно 
прецизни, за да 
осигурят 
използваеми 

ИНИЦИАТИВИ НА ЕС: 

Новите стандартни 
промени в ЕС признават 
нискотарифните 
сензори като 
перспективно средство 
за мониторинг на 
качеството на въздуха. 
Освен това, новите 
протоколи и стандарти 
за данни улесняват 
разработването на 
актуални бизнес 
модели. 

 

ЕВРОПЕЙСКА КОСМИЧЕСКА 
АГЕНЦИЯ & NASA: 

Двете организации 
наскоро пуснаха в орбита 
нови поколения спътници, 
които предлагат 
непрекъснати данни за 
качеството на въздуха от 
целия свят, а новите 
директиви позволяват 
новаторско 
сътрудничество.  
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резултати. 

СПЪНКИ 

COVID-19: 

Пандемията и 
последвалата 
рецесия доведоха 
до намаляване на 
търсенето. Очаква 
се обаче 
икономическото 
възстановяване да 
бъде бързо, като 
търсенето на 
данни за 
качеството на 
въздуха да 
нараства. 

МАЛКО ДОСТАВЧИЦИ: 

Тъй като това е нов 
начин за измерване на 
качеството на въздуха, 
има малко доставчици 
на материалите, 
необходими за 
висококачествени 
сензорни технологии. 
Очаква се повече 
доставчици да се 
окажат способни на 
такава промяна. 

ФИНАНСИРАНЕ: 

Особено в развиващите се 
страни, не е ясно кой ще 
покрие разходите за 
инсталиране на 
сензорните мрежи, както и 
за предоставяне на 
цифрова информация. 
Компанията има за цел да 
си партнира с развойни 
организации, за да 
финансира проекта. 

УЛЕСНЕНИЯ 

ГРУПА БЕРНАРД: 

Това партньорство 
дава възможност 
за корелация 
между данните за 
местния трафик и 
данните за 
качеството на 
въздуха. 
Резултатите ще се 
използват за 
създаване на 
сложно 
картографиране на 
взаимовръзките 
между качеството 
на въздуха, 
транспорта и 
климата. 

 

ТРАНСПОРТ ЗА КАЙРО: 

Работата с 
консултантската фирма 
в областта на 
транспорта дава 
възможност за 
оптимизиране на 
съществуващите и 
новите транспортни 
системи, като създава 
градове с по-чист въздух 
и устойчив транспорт, 
като същевременно 
позволява растежа на 
икономиките в 
развиващите се 
градове. 

КОМПАНИЯ ESRI: 

Това партньорство 
осигурява лесен за 
използване достъп до 
информация и нови 
начини за съпоставяне на 
данните за качеството на 
въздуха с наличните 
общински или с данни от 
трети страни. Клиентите 
могат да използват нови 
типове данни и 
възможности за 
контекстуална 
визуализация. 

  
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

ИНФОРМИРАНИ 
ГРАЖДАНИ: 

Проектът Hawa 
Dawa, завършен в 
Мюнхен, установи, 
че информираните 
граждани вземат 
решения, 
благоприятни за 
околната среда и 
качеството на 
въздуха, 

ПЛАНИРАНЕ НА ТРАФИКА: 

Доказано е, че 
симулациите, 
включително 
въздействията върху 
качеството на въздуха, 
подобряват решенията 
за планиране на 
трафика. Град Майнц 
включва качеството на 
въздуха в планирането 
на трафика си. Данните 

ЕКОЛОГИЧНО РАВЕНСТВО: 

Проект в Ирландия 
свързва нивата на 
доходите с качеството на 
въздуха, като установява, 
че хората в по-
замърсените райони е по-
вероятно да са финансово 
уязвими. Тази констатация 
позволява на 
правителствата да 
прилагат стратегии за 



142 
Проект за борба с изменението на климата –  
Колективни иновации за борба с изменението на климата 
Проект № 2020—1-UK01-KA204—079203  

намалявайки 
въздействието си 
върху климата и 
създавайки по-
устойчив град. 

 

позволяват намаляване 
на емисиите без 
драстични мерки, като 
забрани за шофиране.  

подпомагане както на 
равенството, така и на 
околната среда. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

С преразгледаните насоки на СЗО за качеството на въздуха, обнародвани 
през септември 2021 г., последващото по-строго законодателство ще 
подчертае необходимостта от най-съвременни системи за управление на 
въздуха. 
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  OPENZONE 
 

Иновационно екологично съобразно и устойчиво пространство за здравния сектор. 
 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

OpenZone проектира своята 
екосистема в бъдещето, като 
преследва амбициозни цели 
за устойчивост. Освен зелена 
инфраструктура, тя създава 
ефективен подход, споделен 
и създаден заедно с всички 
компании в рамките на 
кампуса. Компанията 
прилага принципите на 
отворените иновации за 
устойчивост за да създаде 
по-добро бъдеще, стремейки 
се да се превърне в целево 
ориентирана общност. 

В OpenZone устойчивостта е 
пътят за справяне със 
съвременните 
предизвикателства: от 
благосъстоянието на хората 
до опазването на околната 
среда, от проектирането на 
пространствата до 
мобилността, като се обръща 
особено внимание на 
намаляването на отпадъците. 
Сградите в кампуса 
притежават най-
съвременните технологии с 
най-висока екологична 
сертификация и много зелени 
инициативи се насърчават 
сред жителите.  

OpenZone намали обема на 
генерираните отпадъци с 
63 %, потреблението на 
тонер за печат с 37,5 % и 
хартията с 54 %, както и дари 
1043 хранения. Новата 
ефективна и устойчива 
електроцентрала намали 
годишно потреблението с 
900 тона нефтен еквивалент 
и емисиите на CO2 с 800 
тона. 

 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

ПРОГРАМА НА ООН ДО 
2030 Г.: 

Програмата цели 
да преобрази 
света чрез 
устойчиво 
развитие и 
вдъхновява 
OpenZone да 
намали 
въздействието си 
и да се стреми да 
бъде възможно 
най-зелена в 
името на 
планетата.  

ЧОВЕШКИ ХАРАКТЕР: 

Това е отличителната марка 
на Zambon, компанията, 
създала OpenZone, чиято 
цел е да се грижи за хората, 
да култивира и споделя 
общи ценности за по-добро 
бъдеще. 

НАЗЕМНИ СТАНЦИИ: 

Това са 
многофункционални 
общи пространства, 
където хората, 
пристигащи или 
заминаващи, могат да 
изживеят моменти на 
учене, радост, 
взаимодействие и 
размисъл. 

СПЪНКИ 

РАЗХОДИ: 

Някои бизнеси са 
затруднени от 
разходите за 
зоната, особено 
след COVID-19. 

ОСЪЗНАВАНЕ: 

Въпреки че устойчивостта е 
добре позната тема, 
активното участие на хора и 
компании изисква 
дейности за повишаване на 

COVID-19: 

Сложността на 
пандемията и 
последвалата практика 
за работа от дома 
забавиха развитието на 

https://www.youtube.com/watch?v=IYUa8eVJ_nI
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Новосъздадените 
и МСП са особено 
засегнати, заради 
различните си 
приоритети 
поради ограничен 
бюджет. 

осведомеността относно 
възможните ползи.  

това устойчиво 
начинание, но то 
отново функционира в 
пълен капацитет. 

УЛЕСНЕНИЯ 

OPENZONE’S ZONERS: 

Ползувателите на 
зоната 
периодично се 
информират за 
постиженията и 
бъдещите 
дейности, като 
споделят КПЕ и 
възможните 
подобрения за 
едно винаги по-
добро устойчиво 
бъдеще. 

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ: 

През последните години 
OpenZone си сътрудничи с 
много благотворителни 
организации и фондации, с 
които развива дейности, 
насочени към подпомагане 
на хората и 
разпространяване на 
положителни ценности. 

ТЕРИТОРИЯ: 

Един екологичен 
кампус, загрижен за и 
общността може само 
да направи околността 
по-привлекателна. Това 
привлича най-добрите 
от различни области на 
дейност. 

  
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

УСТОЙЧИВ КАМПУС: 

Благодарение на 
активния принос 
на всички, 
OpenZone е все 
по-устойчив 
кампус. 
Инициативи като 
плана #GoGreen 
насърчават добри 
практики за 
рециклиране и 
намаляване на 
отпадъците. 

 

ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА: 

Сградите в кампуса са 
построени по най-високите 
стандарти по отношение на 
екологичните разпоредби. 
Това включва 
инфраструктура като 
устойчива 
електроцентрала, която 
намалява потреблението 
на петрол с 900 тона 
годишно. 

МАЩАБНО ПОЛОЖИТЕЛНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ: 

Зоната има ангажимент 
за създаване на 
стойност за общността, 
а не само за 
икономиката. Това 
включва 
сътрудничество с 
благотворителни 
организации, 
съвместни дейности с 
местни училища и 
инициативи с 
фондации за 
разпространение на 
положителни ценности. 

КАКВО 
СЛЕДВА 

Кампусът ще продължи да се разширява със сгради, които отговарят на 
най-добрите проучвания на устойчивостта. OpenZone има за цел да получи 
„златно“ сертифициране за тези сгради благодарение на енергийната им 
ефективност и малкия им въглероден отпечатък. 
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  GREEN GLOBE    
  

Множество услуги, които целят да да направят общностите и предприятията по-екологични. 

 

ИНОВАЦИИ УСТОЙЧИВОСТ РЕЗУЛТАТИ 

Иновациите са в основата на 
развитието на Green Globe. 
Във всеки проект 
технологията се прилага по 
интелигентен начин и 
иновациите постоянно се 
отчитат за получаване на 
проекти с по-устойчиви 
резултати. Green Globe има 
екип за разработка на 
хардуер и софтуер, който 
предоставя решения на 
основните екологични 
предизвикателства с 
иновации и технологии. 

Устойчивата стратегия на 
Green Globe има за цел да 
гарантира, че предприятията 
могат да направят „зелени“ 
промени, без да поемат 
огромен икономически удар. 
Тези промени включват 
екомаркетинг, анализ на 
въглеродния отпечатък и 
планове за оптимизиране на 
ресурсите. Техните системи за 
управление гарантират, че 
целите за устойчивост могат 
да бъдат постигнати чрез 
адаптиране на плановете към 
всеки необходим сектор и 
област. 

Green Globe работи по 
различни проекти за 
насърчаване на 
устойчивостта. Работата с 
големи компании намалява 
въглеродния отпечатък, като 
МСП насърчават устойчива 
стратегия, а проектите с 
деца създават ново 
поколение екологично 
съзнателни хора. Тези 
резултати са признати както 
от медиите, така и от 
местните власти. 

 

 

 

 

ДВИГАТЕЛИ 
НА УСПЕХА 

АНГАЖИМЕНТ КЪМ 
ОБЩЕСТВОТО: 

Green Globe работи 
за повишаване на 
устойчивостта чрез 
сътрудничество с 
редица деятели. 
Въпреки 
законодателството в 
областта на климата, 
Green Globe има за 
цел да направи 
повече и да отиде 
по-далеч в името на 
общностите, за които 
работи. 

ПРЕКОМЕРНА 
УПОТРЕБА НА 
АВТОМОБИЛИ: 

В Испания 20 % от 
емисиите на 
парникови газове 
идват от транспорта, а 
80 % — от 
автомобилите, затова 
Green Globe 
насърчава по-
екологични варианти 
като колоездене. 

ИЗМЕРВАНЕ С ЦЕЛ 
ПОДОБРЯВАНЕ: 

Green Globe работи с 
различни компании и с 
правителството за 
измерване на 
въздействието на 
организациите върху 
околната среда. Това е 
основата за действия, 
които предполагат по-
ниски екологични и 
икономически разходи. 

 

 ЛИПСА НА 
МОНИТОРИНГ: 

ЛИПСА НА 
ОСВЕДОМЕНОСТ: 

УЧАСТИЕ: 

Правителството и 
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СПЪНКИ 

Регулациите в 
областта на 
околната среда са 
пространни и строги. 
Въпреки това, 
твърде малко 
ресурси са 
предоставени от 
компетентните 
органи за 
наблюдение на 
нарушителите и 
налагане на 
корективни 
действия. 

Има голям брой хора, 
които не вземат 
предвид околната 
среда в ежедневните 
си дейности, като този 
начин на мислене се 
прехвърля в 
компаниите и 
организациите. 

предприятията не 
участват в реалната 
трансформация към 
нисковъглеродна кръгова 
икономика. Единици са 
тези, които предприемат 
действия с висока 
значимост, за да 
постигнат тази 
трансформация. 

 

 

УЛЕСНЕНИЯ 

FORO RSE - МАЛАГА: 

Като член на тази 
инициатива, Green 
Globe работи с 
правителството и 
бизнеса, за да 
промени както 
физическата, така и 
корпоративната 
среда в града чрез 
насърчаване на 
зелени бизнес 
практики. 

ЦУР на ООН: 

Green Globe работи по 
ЦУР на ООН 
вътрешнофирмено и в 
партньорство с други 
институции за 
постигане на 
показателите, 
посочени в 17-те цели. 

ЗЕЛЕН ПАКТ: 

Правилата и мерките на 
Зеления пакт са чудесна 
отправна точка за 
държавите, общностите и 
гражданите, за да работят 
за модерна, зелена 
Европа. 

  

 

 

 

 ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В 
ОБЛАСТТА НА 
КЛИМАТА: 

Обширната гама от 
образователни 
дейности в град 
Casares доведе до 
създаването на 
Седмица на 
устойчивостта за 
учениците, която 
гарантира, че те и 
семействата им са 
наясно с 
климатичните 
рискове. 

ВЪГЛЕРОДЕН 
ОТПЕЧАТЪК: 

Green Globe създаде 
калкулатор за 
въглероден отпечатък 
специално за аудио-
визуални приложения. 
Този инструмент 
насърчава екологично 
съобразно поведение 
чрез идентифициране 
на проблемните 
области и предлагане 
на интелигентни 
решения. 

ОЩЕ ВЕЛОСИПЕДИСТИ: 

Създадени са 
велосипедни алеи, 
свързващи 
образователните 
центрове. Към това могат 
да се добавят беседите за 
безопасност, обученията 
за велосипедисти и др., 
като ненужните 
пътувания с автомобил са 
намалени и децата са 
насърчавани да карат 
велосипед. 

КАКВО Green Globe вярва не в експоненциалния растеж на компанията, а в 
реализирането на проекти с висока стойност за клиентите. Бъдещето е в 
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СЛЕДВА продължаване на иновациите за справяне с екологичните проблеми и в 
изпълняването на проекти, които оставят зелен отпечатък върху планетата. 
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Приложение 3 
 

Проучване 
 
Обзорното проучване по-долу е проведено през първото тримесечие на 2022 г. от партньорите 
по проекта „Борба с изменението на климата“. За повече подробности, вижте следващия 
раздел — Резултати от обзора. 
 

Въведение 
 
С този анонимен кратък въпросник Ви молим (като собственик и/или управител на 
дружество или организация) за вашата готовност, ангажираност и необходимост от 
извършване на бизнес и/или изпълнение на проекти в областта на „борбата с изменението 
на климата”, „зеления преход” и „кръговата икономика“. По-специално, ние отправяме 
въпросите към тези, които извършват бизнес и проектни дейности в области като ефективно 
използване на ресурсите, икономика на зелените сгради, качество на въздуха и водата, 
решения за цифрова кръгова икономика, рециклиране, управление на отпадъците, 
екологични и ефективни вериги и др. Вашият отговор ще допринесе за по-добро разбиране 
на конкуренцията, възможностите и предизвикателствата в тези области. В следствие на 
вашите отговори, ще получите резултати, които ще ви помогнат да видите по-мащабната 
картина на бизнеса и реализирането на проекти по тези теми и да направите заключения за 
позицията си в тях. Ще ви отнеме по-малко от 6 минути, за да отговорите. 
 
1. Какъв е размерът на вашата компания? Изберете един отговор: 

● микропредприятие: От 1 до 9 служители 
● малко предприятие: От 10 до 49 служители 
● средно предприятие: От 50 до 249 служители 

● голямо предприятие: 250 служители или повече 
 
2. Интересувате ли се и познавате ли основните цели на Зеления пакт и/или други правила и мерки на ЕС в 
областта на изменението на климата, устойчивото развитие и кръговата икономика? Изберете един 
отговор: 

● да, запознат съм и се интересувам. 
● не, не съм запознат, но се интересувам. 
● да, запознат съм, но не се интересувам. 
● не, не съм запознат и не се интересувам. 

 
3. Интересувам се от борбата с изменението на климата, зелената трансформация и кръговата икономика, 
защото съм представител на една от следните организации. Изберете един отговор: 

● фирма доставчик — разработва и доставя услуги, технологии и продукти за клиенти, 
търсещи ефекта от зелената трансформация и кръговата икономика 

● клиентска компания — купува и внедрява услуги, технологии и продукти за собственото 
си устойчиво и „зелено“ развитие 

● неправителствена организация (НПО) — работи в частна или обществена полза за 
изпълнението на проекти в тази област 

● публична, държавна или общинска организация — участва във внедряването на 
правила и мерки, в изпълнението на проекти на национално или местно ниво 

● консултантска организация или организация за подкрепа на бизнеса — предоставя 
професионални консултантски и посреднически услуги и техническа помощ в тази 
област 

● инвеститор/финансова организация — осигурява собствен капитал или привлечен 
капитал за инвестиране в „зелени проекти“ 
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● научна/техническа, научно-изследователска и развойна или образователна 
организация — представители на академичната общност, изследователи и 
преподаватели 

● друго (моля, уточнете) 
● Нямам интерес. 

 
3. Предлага ли Вашето дружество (организация) технологии, услуги и продукти и/или участва ли в проекти 
за изменение на климата, кръгова икономика и екологична трансформация? Ако отговорът ви е „ДА“ в коя 
от следните области работите? Можете да изберете повече от един отговор.  

● не, ние не предлагаме и не работим в областта на екологичния преход и кръговата икономика 
● енергия: измерване, наблюдение и спестяване, ефективност на мобилността и транспорта и др. 
● вода: измерване и мониторинг на потреблението, пречистването, повторната употреба и т.н. 
● материали: оптимизирано потребление, еко-материали, рециклиране, повторна употреба и др. 
● за въздух: мониторинг на качеството и риска, вредни емисии, опазване на здравето, промени в 

поведението и др. 
● други: (моля, уточнете) 

 
4. Кои са най-интересните за Вас области, в които бихте искали да правите иновации и/или да инвестирате 
и/или да осъществявате проекти? Можете да изберете повече от един отговор: 

● създаване на алтернативни и чисти източници на енергия, които могат да намалят 
използването на скъпи и замърсяващи изкопаеми горива 

● рециклиране, повторна употреба и ефективно унищожаване на отпадните материали от 
производствения процес, превръщане на отпадъците в полезни материали и/или 
горива, вместо изхвърлянето им във все по-разширяващи се депа за отпадъци. 

● намаляване на потреблението на енергия, произведена от неефективни системи, нови 
начини за използване на по-малко енергия и повишаване на ефективността 

● подобряване на процесите, свързани със селското стопанство и производството на 
храни, предоставяне на повече храни, отглеждане на по-устойчиви и по-малко 
разточителни процеси 

● прилагане на по-интелигентни системи за запазване на енергията и разработване на 
алтернативни източници на енергия, с цел значими икономии на емисии и разходи 

● създаване на по-ефективен и щадящ околната среда строителен процес и строителни 
материали, като по този начин се атакува един от най-големите източници на вредни 
парникови газове и физически отпадъци. 

● подобряване на благосъстоянието, здравето и околната среда за хората с най-малки 
възможности  

● друго (моля, уточнете). 
 
6. Посочете областите на интервенция, които оказват силно въздействие върху Вашия бизнес като 
разработчик, доставчик или клиент на екологични продукти, услуги и технологии? Можете да изберете 
повече от един отговор: 

● пазарно търсене и въвеждане на устойчиви бизнес модели 
● инструменти за подобряване на енергийната ефективност 
● инвестиране в „зелени“ проекти, продукти и технологии 
● оптимизиране на потреблението и подобряване на качеството на водата 
● намаляване и повторна употреба на отпадъци и материали 
● използване на подходящи екологични материали 
● въздействия за намаляване на вредните емисии 
● въвеждане на системи и бизнес процеси за екологично съобразна и кръгова икономика 
● друго (моля, уточнете) 

 
 
7. По-долу са представени най-често срещаните бизнес модели в кръговата икономика. Посочете за кой от 
тях бихте искали да получите информация, обучение и/или съвети. Изберете не повече от два отговора: 
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● платформи за споделяне (базирани на интернет цифрови платформи за използване на стоки и 
ресурси чрез отдаване под наем, продажба, споделяне) 

● продуктът като услуга (производителят притежава и поддържа продукта, а клиентът плаща за 
определени функции или услуги/дейности) 

● удължаване на живота на продукта (предоставяне на услуги за ремонт и многократна употреба с 
цел удължаване на живота на продукта) 

● замяна и рециклиране (възобновяеми, рециклируеми и биоразградими материали се използват 
в продукти и дизайн; изкопаемите горива се заменят с енергия от възобновяеми източници) 

● използване на отпадъчните ресурси (рециклираните отпадъци са суровина за нови продукти). 

 
8. Какъв ефект бихте искали да постигнете, ако приложите или използвате иновативен бизнес модел? 
Можете да изберете повече от един отговор: 

● подобряване на ефективността на производството и икономическите резултати 
● подобряване на международния имидж и иновативно брандиране 
● нови възможности за партньорства в екологични проекти (включително финансирани 

от ЕС) 
● трансфер на зелени технологии, знания, информация и ноу-хау 
● осигуряване на нови работни места 
● не зная 
● друго (моля, уточнете) 

 
9. Каква финансова подкрепа е най-подходяща според Вас за Вашите нужди по отношение на 
осъществяването на стопанска дейност в екологичния преход и кръговата икономика? Можете да изберете 
повече от един отговор: 

● финансиране от ЕС и възможности за участие в търгове 
● правителствени схеми за отпускане на безвъзмездни средства 
● отпускане на заеми от международни финансови институции 
● преки частни и чуждестранни инвестиции 
● проекти за съчетаване на публично и частно партньорство  
● банкови кредити  
● рисков капитал 
● бизнес ускорители. 

 
10. Каква техническа помощ, обучение, менторство или консултации бихте използвали, за да получите от ЕС 
инструменти и инициативи? Можете да изберете повече от един отговор: 

● участие в онлайн срещи и уебинари, ръководени от експерт на ЕС, за да се обясни новата вълна 
от работа и финансиране за т.нар. „зелена” икономика и използването на „зелени“ бизнес 
модели 

● дългосрочни курсове за професионално обучение или/и университетско образование, основано 
на учебни програми (традиционно, както и дистанционно обучение или онлайн сесии в реално 
време) 

● получаване на „индивидуални консултации и менторство“ по Вашия бизнес план в областта на 
зелената и кръговата икономика 

● участие като експерт в кратък курс за обучители, консултанти и специалисти, занимаващи се с 
иновации, инвестиране и развитие на бизнес модели в зелената и кръговата икономика 

● друго (моля, уточнете). 
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Резултати от обзора 
 
По-долу можете да намерите резултатите от проучването. 
Резултатите за анализ, получени от обзора, се основават на 75-те отговора, получени по време 
на събирането на данни от проучването. 
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