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Предистория

● Появата на глобалното

затопляне- актуална тема

още през деветнадесети

век.

● 26-тата конференция на

страните по Рамковата

конвенция на ООН по

изменение на климата

(COP26).

● Позицията на ЕС?



Същност на Зелената 

сделкаНай-актуалният и амбициозен план за действие на Европейския 

съюз.

3 основни цели:

● Нетни нулеви емисии посредством специфични стратегии

● Намаляване експлоатацията на ресурси.

● Насърчаване на приобщаващ зелен преход.

Най-общо казано…



Основни 

предизвикателства
● Политически ангажимент и воля

● Финансиране

● Наличие на политическа и гражданска подкрепа

● Конкретна програма за енергийна ефективност

● Ангажиране на трети държави



• Над 60% от компаниите не са запознати със 

Зелената сделка на ЕС

• Около 49% от организациите са подготвени за 

Зелената сделка на ЕС

Политическа и гражданска подкрепа



Финансово предизвикателство. Защо?



Енергийният сектор на 

България
● Основна движеща сила на

българската икономика.

● Изключително малък в сравнение

със световните такива.

● Природен газ.

● Електричество.

● Студен резерв- същност





Проблеми

● Една от най-изоставащите икономики сред 

страните членки на ЕС.

● Относително бедна на собствени ресурси.

● Изразходва средно 3,5 пъти повече 

енергийни ресурси на единица БВП.

● Резултат: най-въглеродната страна членка 

на ЕС.

● Ядрената енергетика?



Степен на упражняване на кръговата икономика



Eнергийна интензивност на българската икономиката 2010 - 2020 г.



Нужда от нов системен 

подход
● Осигуряването на ефективна конкурентоспособност.

● Подобряването на междусистемната свързаност.

● Подходящо и адекватно управление на енергийната

система.

*По този начин негативните последствия от Европейската зелена

сделка могат да бъдат смекчени, а бизнесът няма да се наложи да

изплати пълната цена на европейския енергиен преход.



Ефекти върху заетостта

• Преквалификация на заетите в

засегнатите сектори.

• Разширяване на фокуса върху

засегнатите индустрии.

Какво е нужно?

• Концентрация на заетостта в една

единствена индустрия.

• Висока средна възраст на заетите в

засегнатите индустрии.



Демографски характеристики, 

политическа ситуация, липса на 

стратегически цели

• Българската държава няма готовност да се

обвърже със създаването на ясен план в рамките на

отредения срок.

• Редица национални и транснационални енергийни

проекти се отлагат с години, дори и десетилетия.

• Намаляващ прираст на населението, високата

смъртност, застаряването на обществото и

интензивна емиграция на млади кадри.



Финансиране

● Инвестиционен план за устойчива Европа - 1 трилион 

евро за период от десет години.

● Механизъм за справедлив преход“ (Just Transition 

Mechanism)- 100 милиарда евро:

 „Фонд за справедлив преход“, 30-50 млрд. евро

 „InvestEU”, 45 млрд. евро

 Нов механизъм за заем от публичния сектор, 25-40 

млрд. евро



Обобщение

Зелената сделка е задължително условие за по-нататъшното развитие на 

Европейския съюз, защото климата е нещо, от което зависят всички 

граждани. Ако институциите на държавите членки заедно с институциите на 

ЕС не съумеят да се справят с възникналото предизвикателство -

климатичните промени - едва ли ще бъде възможно да се направят 

положителни прогнози за бъдещето на континента, а и на Земята изобщо. 

Тук се поставя и въпросът за значимостта на междуправителствения дебат 

не само в европейското пространство, но и световното такова. 
`


