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ВисокитеВисоките стандарти в опазване на околната среда стандарти в опазване на околната среда 

означават  иновации, инвестиции, икономически растеж и означават  иновации, инвестиции, икономически растеж и 

откриване на нови работни места. Икономическият откриване на нови работни места. Икономическият 

просперитет, опазването на околната среда и социалната просперитет, опазването на околната среда и социалната 

отговорност могат да вървят “ръка за ръка” ако сме отговорност могат да вървят “ръка за ръка” ако сме 

умни…. Аз се обръщам към бизнеса да бъде про умни…. Аз се обръщам към бизнеса да бъде про -- активен, активен, 

когато работи с нас за осъществяването на тези три когато работи с нас за осъществяването на тези три 

основни линии на развитие: икономически растеж, основни линии на развитие: икономически растеж, 

социално благополучие  и опазване на околната среда и аз социално благополучие  и опазване на околната среда и аз 

приветствам многобройните компании, които вече приветствам многобройните компании, които вече 

работят в тази насока.работят в тази насока.

МарготМаргот Уолстрьом, Европейски Комисар по Уолстрьом, Европейски Комисар по 

„ Околна среда” март 2001 г.„ Околна среда” март 2001 г.



6 та Програма за действие на Общността  в 6 та Програма за действие на Общността  в 

областта на околната средаобластта на околната среда

�� промянатапромяната на климата; на климата; 

�� природата и биологичното природата и биологичното 

разнообразие; разнообразие; 

�� общественото здраве и качеството на общественото здраве и качеството на 

живот;  живот;  

�� природните ресурси и отпадъците. природните ресурси и отпадъците. 



REACHREACH

�� РегламентътРегламентът REACH гарантира висока REACH гарантира висока 
степен на защита на човешкото здраве и степен на защита на човешкото здраве и 
на околната среда, в това число и на околната среда, в това число и 
насърчаване на алтернативни методи за насърчаване на алтернативни методи за 
оценка на рисковете от вещества, както и оценка на рисковете от вещества, както и 
свободното придвижване на вещества на свободното придвижване на вещества на 
вътрешния пазар, като при това се вътрешния пазар, като при това се 
повишават конкурентоспособността и повишават конкурентоспособността и 
иновациитеиновациите



REACHREACH

REACH има няколко основни цели:REACH има няколко основни цели:

�� Да осигури високо ниво на защита на човешкото Да осигури високо ниво на защита на човешкото 
здраве и на околната среда от употребата на химични здраве и на околната среда от употребата на химични 
вещества.вещества.

�� Да гарантира свободното движение на вещества на Да гарантира свободното движение на вещества на 
европейския пазар.европейския пазар.

�� Да подтикне лицата, които пускат на пазара Да подтикне лицата, които пускат на пазара 
химични вещества (вносители и производители) да химични вещества (вносители и производители) да 
подходят отговорно към управление на рисковете, подходят отговорно към управление на рисковете, 
свързани с техните употреби.свързани с техните употреби.

�� Да насърчи употребата на алтернативни методи за Да насърчи употребата на алтернативни методи за 
оценка на опасните свойства на веществата.оценка на опасните свойства на веществата.

�� Да поощри иновациите и конкурентноспособността Да поощри иновациите и конкурентноспособността 
на европейската химическа индустрия.на европейската химическа индустрия.



ИзползванеИзползване на пазара за постигане на на пазара за постигане на 

резултати в областта на околната средарезултати в областта на околната среда

�� ЗеленаЗелена книга за пазарните инструменти за книга за пазарните инструменти за 

целите на политиките в областта на целите на политиките в областта на 

околната среда и за свързаните с тях околната среда и за свързаните с тях 

политики.политики.

�� Директива относно комплексно Директива относно комплексно 

предотвратяване и контрол на предотвратяване и контрол на 

замърсяването от 2007 годзамърсяването от 2007 год



ИзползванеИзползване на пазара за постигане на на пазара за постигане на 

резултати в областта на околната средарезултати в областта на околната среда

�� правилноправилно определяне на стойността на определяне на стойността на 

екологичните стоки и услугиекологичните стоки и услуги

�� оптималното прилагане на данъчни оптималното прилагане на данъчни 

методи в областта на околната средаметоди в областта на околната среда

�� Регламент на ЕС за системи за управление Регламент на ЕС за системи за управление 

и одит на околната среда (EMAS) и и одит на околната среда (EMAS) и 

Ecolabel.Ecolabel.



КорпоративнаКорпоративна социална социална 

отговорностотговорност

�� „„Декларирайки своята социална отговорност Декларирайки своята социална отговорност 
и доброволно поемайки задължения, които и доброволно поемайки задължения, които 
надхвърлят общите законови и обичайни надхвърлят общите законови и обичайни 

изисквания, които трябва да се спазват при изисквания, които трябва да се спазват при 
всички случаи, фирмите се стараят да всички случаи, фирмите се стараят да 

повишат стандартите за социално развитие, повишат стандартите за социално развитие, 
защита на околната среда и уважение към защита на околната среда и уважение към 
основните права и приемат да прилагат основните права и приемат да прилагат 
отворено управление, да съгласуват отворено управление, да съгласуват 

интересите на всички заинтересовани страни интересите на всички заинтересовани страни 
в общ подход за качество и устойчивост.”в общ подход за качество и устойчивост.”



БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

�� СъгласноСъгласно данни на БСК средногодишно в данни на БСК средногодишно в 
„зелени” инвестиции за подобряване на „зелени” инвестиции за подобряване на 
околната среда се влагат 300 милиона евро, околната среда се влагат 300 милиона евро, 
въпреки, че за достигане стандартите на ЕС в въпреки, че за достигане стандартите на ЕС в 
това отношение  е необходимо да се правят това отношение  е необходимо да се правят 
средногодишно инвестиции от 900 млн. евро. средногодишно инвестиции от 900 млн. евро. 
Само в химическата промишленост са Само в химическата промишленост са 
необходими инвестиции в размер на 4 млрд евро необходими инвестиции в размер на 4 млрд евро 
за постигане  и изпълнение на поетите за постигане  и изпълнение на поетите 
ангажименти по въвеждане на здравословни и ангажименти по въвеждане на здравословни и 
безопасни условия на труд. безопасни условия на труд. 



ПрепоръкиПрепоръки към финансовите към финансовите 

институции от ЦИЕинституции от ЦИЕ

�� СъставянеСъставяне на материали, които ясно подчертават на материали, които ясно подчертават 
възможностите за бизнеса и потенциалните предимства пред възможностите за бизнеса и потенциалните предимства пред 
конкурентите при прилагане на практики за устойчиво конкурентите при прилагане на практики за устойчиво 
финансиране.финансиране.

�� Идентифициране на казуси подчертаващи положителни Идентифициране на казуси подчертаващи положителни 
примери на финансови институции от ЦИЕ, които са усвоили и примери на финансови институции от ЦИЕ, които са усвоили и 
приложили финансови практики за устойчиво развитиеприложили финансови практики за устойчиво развитие

�� Създаване на ръководство за финансовите институции относно Създаване на ръководство за финансовите институции относно 
въвеждането на финансови практики за устойчиво развитиевъвеждането на финансови практики за устойчиво развитие

�� Провеждане  на обучите лен курс за ръководни кадри и висши Провеждане  на обучите лен курс за ръководни кадри и висши 
служители от ЦИЕ относно ползите от финансови практики за служители от ЦИЕ относно ползите от финансови практики за 
устойчивото развитиеустойчивото развитие

�� Въвеждане на пилотни системи по управление на устойчиво Въвеждане на пилотни системи по управление на устойчиво 
развитие.развитие.



�� БлагодаряБлагодаря за вниманиетоза вниманието

�� Контакти: Контакти: gavrilov@bgnet.bggavrilov@bgnet.bg


