
 

КАКВО Е КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ 

Казано с прости думи, климатично неутрален (често пъти също се казва и „неутрален по 

отношение на парниковите газове“) означава, в атмосферата да не се изхвърлят вредни за климата 

емисии или последните да бъдат балансирани с помощта на съответните мерки. 

 
Климатично неутрални са по-конкретно онези дейности, които не 

натоварват климата, т.е. при които не се стига до освобождаване на 

въглероден диоксид или на други парникови газове. Алтернативата е, 

всички възникващи на Земята емисии на парникови газове да бъдат 

неутрализирани чрез свързване на въглерода, т.е. чрез извличане на CO2 от 

атмосферата, за да се достигнат нетни нулеви емисии. В хода на процесa 

CO2 се съхранява в системи, които поемат повече въглерод в сравнение с 

този, който отдават обратно, напр. в почвите, горите, блатата или океаните. 

 

Решенията относно климатичната неутралност на международно и на национално ниво трябва да 

доведат до формулиране на мерки, които да които да се прилагат в 

отделните градове и компании. Градовете, които значително допринасят 

за ускоряването на климатичните изменения, същевременно са 

носители на сериозен потенциал да намалят причинените от тях емисии 

на парникови газове. Например, Копенхаген си е поставил за цел, още 

през 2025 г. да се превърне в първия климатично неутрален град. 

Отделно от намаление в сфери като потреблението на енергия, 

мобилността и инициативите на градската администрация, датската 

столица преди всичко държи да бъдат свити емисиите при 

производството на енергия, като въглищата, нафтата и газът бъдат заместени от възобновяеми 

енергийни източници – например голяма   електроцентрала, работеща с биомаса, и от 

допълнителни централи за вятърна енергия.1 

Още през 2000 г. Рио де Жанейро прави моментна снимка на емисиите на 
парникови газове на общинско ниво, а през 2016 г. гласува плана Rio 500 

Vision и се превърна в първия град в Глобалния Юг, който си поставя за цел 

климатична неутралност.2 И някои по-малки европейски градове също се 
ангажират в името на климатично неутралното бъдеще, понеже се стремят 

дългосрочно да повишат качеството на живот на своите граждани – и то 
въпреки предстоящите климатични изменения: например Льовен (Белгия)3, 

Валядолид (Испания)4 или Ла Рошел (Франция)5 дадоха ход на 

трансформационни процеси, излизащи извън рамките на отделните сектори. Принципните 
предизвикателства пред градовете по пътя към климатичната неутралност са залегнали преди 

всичко в секторите производство и потребление на енергия (в сградите), управление на 

отпадъците, земеползването, както и транспорт и инфраструктура. 

 
1 Въглеродно неутрален градски съюз Копенхаген - https://carbonneutralcities.org/cities/copenhagen  
2 Въглеродно неутрален градски съюз  Рио де Жанейро - https://carbonneutralcities.org/cities/rio-de-janeiro/  
3 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/egl-winning-cities/leuven/  
4 Световен съвет за зелено строителство - https://www.worldgbc.org/  
5 Градска общност в Ла Рошел: https://www.agglo-larochelle.fr/projet-de-territoire/territoire-zero-carbone?article=les-
objectifs-et-les-zonespilotes  
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ВЪВЕЖДАНЕ НА КЛИМАТИЧНАТА НЕУТРАЛНОСТ В 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 
През март 2020 г. Комисията предложи законодателен акт за климата, 

който следва да придаде правна форма на амбициите за постигане на 

климатична неутралност до 2050 г. Преди това, през януари, депутатите 

бяха призовали за по-високи цели за намаляване на емисиите от 

първоначално обявените. След постигане на споразумение със Съвета 

Парламентът прие законодателния акт за климата през юни 2021 г . Той 

предвижда до 2030 г. емисиите на ЕС да бъдат с 55% по-ниски спрямо 1990 

г., а до 2050 г. да бъдат постигнати нулеви нетни емисии. Тези цели ще бъдат правно обвързващи 

и демонстрират лидерската роля на Европа в борбата срещу промените в климата.  

Формулирането на ясни цели относно климата ще позволи те да бъдат пренесени в други 

законодателни актове и да допринесат за по-чисти води, почви и въздух, за модернизиране на 

домовете и по-ниски сметки за енергия, за по-добър обществен транспорт и повече станции за 

зареждане на електрически автомобили, за по-полезни храни и по-добро здраве на сегашното и 

бъдещите поколения.  

Научете за приноса на ЕС в световните усилия в областта на климата от хронологията на 

преговорите по темата. 

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви целта на Европейския 

зелен пакт за намаляване на емисиите с най-малко 55% до 2030 г. Оттогава ЕС превърна целите за 

климата в законови задължения, като законодателството ще:  

• Постави цена на замърсяването; 

• Почисти енергията, която използваме; 

• Направи автомобилите и самолетите по-зелени и по-умни; 

• Подкрепи хората за преодоляване на енергийната бедност и преход към по-екологични 

домове и автомобили. 

С близо 27 милиарда долара през 2020 г., “Екип Европа“ вече е най-големият 

донор на финансиране за борба с изменението на климата. Почти 

половината от финансирането е за адаптиране на последиците. 5 милиарда 

долара до 2027 г. от бюджета на ЕС са предвидени за финансиране в сферата 

на климата за най-слабо развитите и най-уязвимите страни. Президентът 

фон дер Лайен обяви на  Конференцията на ООН по изменението на климата 

(COP26)  че трябва да ускорим надпреварата си за нулеви вредни емисии, 

като постави следните цели: 

1. Нулеви нетни емисии до 2050 г. ; 

2. Създаване на стабилна рамка от правила, за да се превърнат световните пазари на въглеродни 

емисии в реалност; 

3. Мобилизиране на финансиране за борба с изменението на климата за подпомагане на уязвими 

държави, за адаптиране и скок към чист растеж.  

  
Изготвено с материали от: 

Европейски парламент - https://www.europarl.europa.eu/portal/bg  

Пресслужба на Европейската комисия - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/bg  

Публикация на BEACON - https://www.euki.de/en/landingpage/българия/  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX%3A52020PC0080
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