
Околна среда

Споразумение за
зелен град

Чисти и здравословни  
градове за Европа



Споразумението за зелен град е движение на 
европейските градове, ангажирано с опазването на 
околната среда. С подписването на Споразумението 
за зелен град, градските управи се съгласяват 
да предприемат по-нататъшни действия, за да 
превърнат своите градове в по-екологични, по-чисти 
и по-здравословни места.

В градските райони живеят близо 70 % от населението на ЕС. Състоянието на околната 
среда в града засяга всеки жител и гост на града. Днес градовете в целия Европейски 
съюз са изправени пред множество екологични предизвикателства, които крият рискове 
за здравето и благосъстоянието на техните граждани. В много градове замърсяването на 
въздуха продължава да превишава стандартите на ЕС. Реките, езерата и крайбрежните 
води все още са подложени на значителен натиск. Шумовото замърсяване се увеличава. 
Разрастването на градовете влияе върху наличието на зелени площи, а генерирането на 

отпадъци оказва сериозно въздействие върху местната околна среда.

Чистият въздух и вода, ниските нива на шум и достъпът до природата 
са от съществено значение за нашето добро физическо и психическо 

състояние. Кръговата икономика ще помогне на градовете 
да използват по-ефективно ресурсите чрез превръщане на 

отпадъците в ресурси. Като предприемат амбициозни действия 
в тези области, местните власти ще направят градовете по-
устойчиви и по-привлекателни за своите граждани.

Споразумението за зелен град също така ще осигури 
съгласуваност с други инициативи на ЕС за градовете и ще 
подкрепи изпълнението на Европейския зелен пакт и целите 
на ООН за устойчиво развитие.

Защо Споразумение за зелен град?

Снимка: Unsplash / Ignacio Brosa



Визия
Споразумението за зелен град обединява кметове и ръководители 
на местните власти в цяла Европа около една обща визия за 
бъдещето на градските райони, съгласно която до 2030 г.:

Градовете ще бъдат привлекателни места за живеене и ще 
насърчават здравето и благосъстоянието на гражданите.

Всички граждани ще дишат чист въздух, ще разполагат с чиста 
вода, ще имат достъп до паркове и зелени пространства и ще 
живеят в условия на по-нисък шум в околната среда. 

Ще бъде реализирана кръговата икономика, при която отпадъците 
ще бъдат превръщани в ресурс чрез насърчаване на по-голямата 
повторна употреба, ремонтиране и рециклиране.



 ‒ Значително подобряване на качеството на въздуха в градовете и по-добро спазване на 
насоките за качество на въздуха на Световната здравна организация, като същевременно 
се сложи край на превишаването на стандартите на ЕС за качество на въздуха във 
възможно най-кратък срок.

 ‒ Важен напредък в подобряването на качеството на водните обекти и  
ефективното използване на водните ресурси.

 ‒ Значителен напредък в опазването и подобряването на 
биоразнообразието в градските райони, включително чрез 
увеличаване на размера и качеството на зелените 
площи в градовете и чрез спиране на загубата и 
възстановяването на градските екосистеми.

 ‒ Отбелязване на напредък по отношение 
на кръговата икономика чрез 
осигуряване на значително подобрение 
в управлението на битовите 
отпадъци, значително намаление на 
образуването и депонирането на 
отпадъци и значително увеличаване 
на повторното използване, 
ремонтиране и рециклиране.

 ‒ Значително намаляване на 
шумовото замърсяване и 
приближаване към нивата, 
препоръчани от Световната 
здравна организация.

Цели
С присъединяването си към Споразумението кметовете 
се съгласяват да предприемат по-нататъшни действия за 
постигане на следните цели до 2030 г.:

Снимка: Dreamstime / Olesia Bilkei



Към Споразумението може да се присъедини всеки град1 на територията на Европейския 
съюз. Регионални и национални органи, сдружения на градове и региони, организации на 
гражданското общество, академични институции и предприятия могат да се присъединят към 
инициативата като поддръжници на Споразумението за зелен град.

Защо да се присъедините?
 ‒ Добивате популярност в цяла Европа като признание за действията и 

постиженията на Вашия град в областта на околната среда.

 ‒ Допринасяте за оформянето на политиката на ЕС в областта на околната среда и 
ставате част от общност от градове със сходни убеждения, които са движеща 
сила за прехода към една чиста и благоприятстваща здравето Европа.

 ‒ Повишавате своята прозрачност, отчетност и доверие пред местната общност.

 ‒ Получавате достъп до информация относно възможностите за финансиране от 
ЕС.

 ‒ Участвате в мероприятия за създаване на мрежи, които осигуряват достъп до 
възможности за изграждане на капацитет.

 ‒ Получавате индивидуални насоки и подкрепа чрез специална служба за 
помощ.

 ‒ Съпоставяте постиженията на своя град с напредъка в други градове.

Ползите

Как да се присъедините?

ПОДПИСВАНЕ: Кметът или съответният представител на местния съвет подписва 
Споразумението за зелен град след прието официално решение от съвета (или 
равностоен орган за вземане на решения).

ОПРЕДЕЛЯНЕ: В рамките на две години градът определя своите амбициозни цели 
в петте области на Споразумението за зелен град и определя базовите нива, които 
отразяват отправната точка във всяка една област.

ДЕЙСТВИЕ: Градът планира и прилага политики и програми по интегриран начин 
за постигане на своите цели до 2030 г.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ: Градът отчита напредъка на всеки три години чрез  
лесен за използване онлайн инструмент.

Споразумението 
стъпка по 
стъпка

1)  В настоящата инициатива терминът „град“ означава градска зона, като например общност, малък град или областен град с административна единица, управлявана от общински 
съвет или друг вариант на демократично избран орган.
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