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Проект „Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на 

живот в София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община— 

Програма „Европа“ 2021 от фондация „Каузи“ в партньорство със Столичен инс-

пекторат и СУ „Св. Климент Охридски“ 
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ЦЕЛИ 

 
Подобряване на качеството 

на въздуха 

Подобряване на качеството на 

живот и благосъстояние 

Биологично раз-

нообразие и при-

роден капитал 

Повишена осведоменост от 

положителното въздейст-

вие на биологичното разно-

образие, което от своя стра-

на води до по-голяма защи-

та на видовете и местооби-

танията  

Повишаване на осведоме-
ността за положителните

 въздействие от 
биологично разнообразие във 

връзка с влиянието му върху 

човешкото здраве 

Енергия 

Намаляване на въглерод-
ните 

емисии и разходи за предп-

риятията  

Подобряване на жилищния 

фонд с цел намаляване на 

търсенето на енергия и спра-

вяне с енергийната бедност, 

вкл. Отговорно потребление 

Храни 

Местно производство на 

храни, което намалява дос-

тавката на храна и замърся-

ването на въздуха от дос-

тавки 

Справяне с продоволствената 

бедност, влошеното здраве, 

свързано с неправилен храни-

телен режим и възможност за 

достъп до здравословни хра-

ни на достъпни цени  

ЦЕЛИ 

Създаване на условия за устойчива 

икономика 

Подобряване на застроената среда 

и устойчивите общности 

Подобряване на съществуващите

 градски зелени площи чрез съз-

даване на открити пространства и мес-

тообитания, засаждане на озеленяване 

по улици и осигуряване на възмож-

ност за създаване на общински споде-

лени градини. 

Гарантиране, че при разработването 

на планове за строежи се вземат пред-

вид местната екология и биологично 

разнообразие включително въвеждане 

на „зелени“ маршрути/връзки между 

обектите. 

По-голяма ефективност на използвана-

та от предприятията енергия. Растеж 

на работните места в областта на енер-

гийните услуги.  

Намалени енергийни нужди на гражда-

ните, които са изложени на риск от 

енергийна бедност и свързаните с нея 

неблагоприятни въздействия върху 

здравето и образователните резултати.  

Насърчаване на разнообразна и устой-

чива икономика на храните; изгражда-

не на знания, умения и ресурси в об-

ластта на храненето в общността и на-

маляване на разхищението на храна.  

При възможност, да се гарантира, че 

местните пространства разполагат с 

достатъчно подходящи възможности  

за отглеждане на растения/зеленчуци

 за удоволствие/ 

потребление, което допринася и за 

местното биологично разнообразие. 



 

ЦЕЛИ  

 
Подобряване на качест-

вото на въздуха 

Подобряване на качеството на 

живот и благосъстояние 

Мобилност 

Насърчаване на  гражда-

ните да използват пре-

возни средства с нулеви  

емисии напр. публичен 

електрически транспорт 

и използването му от 

гражданите.  

Активно пътуване  пеш 

или с велосипед. 

Стимулиране на ходенето пеша 

и колоезденето води до увели-

чение на  физическата актив-

ност, психично здраве и подоб-

ряване на качеството на възду-

ха, както и подобряване на ка-

чеството на живот в града. 

Ресурс 

Намаляване на вредните 

отделяни емисии и пре-

минаване към въглерод-

на неутралност, както и 

намаляване на емисиите 

от депонирани отпадъ-

ци. 

Осигуряване на образователни 

ресурси и знание за насърчаване 

на рециклирането и отговорното 

изхвърляне на отпадъците и пов-

торното използване на ресурсите.  

Устойчивост 

По-добро качество на 

въздуха и намаляване на 

потреблението на топ-

линна енергия в градо-

вете благодарение на 

екологизирането на 

градските райони. 

Активи, които подобряват качест-

во на градската среда включител-

но визуално.  Разработените схе-

ми за използване по правилен 

начин на зелената и синя (водна) 

инфраструктура, подобряват бла-

госъстоянието на хората и техния 

здравен статус.  

 

ЦЕЛИ  

Създаване на условия за устойчива 

икономика 

Подобряване на застроената среда 

и устойчивите общности 

Използването на възможностите на 

зелените технологии и развитие на 

устойчив бизнес води до повиша-

ване на уменията, възможностите 

за обучение и заетостта на местно 

равнище  

Намаляване на необходимостта от 

употребата на частни превозни средс-

тва (автомобили) и улесняване на из-

ползването на автономни електричес-

ки превозни средства—велосипеди, 

ел. скутери и др. решения. 

По-добра свързаност на инфраструкту-

рата чрез тротоари, пешеходни пътеки 

и велосипедни пътеки.  

Създаване на работни места чрез пре-

нареждане на веригите на доставки и  

преминаване към практиките на кръ-

говата икономика. 

 

Гаранция, че местата за обработка 

включват достатъчно пространство за 

съхранение на  отпадъци , които  очак-

ване на събирането им и третирането 

им по подходящ начин, които щади 

природата и хората. 

По-добро съотношение качество-цена 

от направените разходи през целия 

жизнен цикъл на продуктите, вкл.  по-

добряването на околната градска сре-

да и зелени и сини градски площи. 

Създаване на привлекателни прост-

ранства за отдих и наслада в градските 

зони включително в тези, които тепър-

ва се развиват.   

Проучване на  ролята на вод-
ните ресурси за 

устойчиво градско планиране и проек-

тиране на адаптивни общности, които 

са устойчиви на бъдещи промени 

свързани с валежи, риск от наводне-

ния, промяна на температурата и лип-

сата или наличието на вода.  



 

 

https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.cdp.net/en
https://www.minfin.bg/bg/1394
https://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/strategicheski-dokumenti/
https://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/strategicheski-celi/prioriteti-za-2022/celi-na-ministerstvoto-na-okolnata-sreda-i-vodite-za-2022-g/

