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КАКВО E  

УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ? 

 Устойчивото потребление дава възможност да 

се консумират продукти и услуги, които посрещат 

по ефективен и ефикасен начин нуждите на 

потребителите, като се минимизира отрицателното 

въздействие върху обществото, икономиката и 

околната среда.  
 

Устойчивото потребление цели да се повиши качеството на живот на 

потребителите от днешното и бъдещите поколения.  



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ХРОНОЛОГИЯТА 

• Конференция за “Околна среда и развитие” на ООН в 

Рио де Жанейро, Бразилия през 1992 г.   

 

• Световната среща за устойчиво развитие в 

Йоханесбург, Южна Африка  през 2002 г.  

 

• Експертна среща в мароканския град Маракеш през 

2003 г. - началото на т. нар. Маракешки процес за 

устойчиво потребление и производство.  



УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ  

В ЕВРОПА 

• Съветът на Европа идентифицира развитието на 

устойчиво потребление и производство като ключов 

приоритет за Европейския съюз (ЕС) - 2003 г. 

 

• Европейският съвет приема обновена Стратегия за 

устойчиво развитие - 2006 г.  

 

• Европейската комисия представя План за действие за 

устойчиво потребление и производство и за 

устойчива промишлена политика - 2008 г.  



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ  

В БЪЛГАРИЯ 

• България като страна членка на ЕС е въвела в своето 

законодателство задължителните европейски подходи, 

свързани с опазването на околната среда, защитата на 

потребителите, управлението на отпадъците и др.  

 

• Възприети са редица доброволни модели, прилагани от 

европейската практика за създаване на устойчиво 

потребление и производство. 



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ  

В БЪЛГАРИЯ 

Налагането и утвърждаването на устойчивото 

потребление в България изисква промени в различни 

сфери: 

• моделите на потребление чрез разкриване на основите 

на потребителския избор (поведение) и на пречките 

пред него; 

• системите за предаване на информацията; 

• инструментите за налагане на политика за устойчиво 

потребление. 

 



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ – ПРОМЯНА НА МОДЕЛИТЕ  

  ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

Идентифициране на модели на устойчиво потребление на 

индивидуалните потребители и домакинствата в България чрез 

разкриване на основите на потребителския избор (поведение).   

Изследване на възможностите на системите за предаване на 

информация за изграждане на устойчиво потребление в 

България.   

Проучване на инструментите за създаване на политика за 

устойчиво потребление в България чрез интегриране и 

иновации.  



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ – ПРОМЯНА НА МОДЕЛИТЕ  

 

 

 

 

 

 

 

Работен пакет 1 
Идентифициране на модели на устойчиво потребление на 

индивидуалните потребители и домакинствата в България чрез 

разкриване на основите на потребителския избор (поведение).   

 

Европейските подходи 

 за устойчиво 

потребление 

 и тяхното приложение в 

България – 

 сравнителен анализ. 

Проучване на 

въздействието на 

потребителския избор 

(поведение) върху 

устойчивото развитие на 

България 

Разкриване на основите 

на потребителския избор 

(поведение) в сферата на 

устойчивото 

потребление в България 

 



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ – ПРОМЯНА НА МОДЕЛИТЕ  

Работен пакет 1  

2. Проучване на въздействието на потребителския избор върху 

устойчивото развитие на България в направленията: рециклиране на 

отпадъците; потребление на енергия и вода; транспорт; потребление 

на храни и природосъобразно пазаруване. 

 

• Преглед на актуални европейски изследвания за потреблението 

на домакинствата и въздействието върху околната среда;  

 

• Проучване на въздействието на потребителския избор 

(поведение) върху устойчивото развитие на България – 

дълбочинно интервю с експерти от ключови направления  

   

 



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ – ПРОМЯНА НА МОДЕЛИТЕ  

Работен пакет 1  

3. Разкриване на основите на потребителския избор (поведение) в 

сферата на устойчивото потребление в България 

• Моделиране на потребителското поведение на индивидуалните 

потребители и домакинствата в България при разделното 

събиране на отпадъци – национално представително проучване. 

 

• Изучаване на потребителския избор при покупки на биологични 

храни - проучване с реални потребители 

 

• Анализ на бариерите и възможностите за промяна на моделите 

на потребителския избор (поведение) в България на примера на 

разделното събиране на отпадъци и покупките на биологични 

храни. 

 



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ – ПРОМЯНА НА МОДЕЛИТЕ  

  

Работен пакет 2 

Изследване на възможностите на системите за предаване на 

информацията за изграждане на устойчиво потребление в България.   

 



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ – ПРОМЯНА НА МОДЕЛИТЕ  

 

 

 

 

 

 

 

Изследване ролята на 

независимите сравнителните 

изпитвания за качеството на 

продуктите и услугите като 

инструмент за предоставяне на 

потребителска информация в 

страната. 

Проучване ролята на 

сертификационните схеми (от 

трета независима страна), като 

инструмент за предоставяне на 

потребителска информация в 

страната. 
 

Работен пакет 2 

Изследване на възможностите на системите за предаване на информацията 

за изграждане на устойчиво потребление в България.   



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ – ПРОМЯНА НА МОДЕЛИТЕ  

Работен пакет 2  

2.1. Изследване ролята на независимите сравнителните изпитвания 

за качеството на продуктите и услугите като инструмент за 

предоставяне на потребителска информация в страната. 

 

• Определяне на възможностите за практическо прилагане на 

независимите сравнителни изпитвания за качеството на 

продуктите в България. 

 

• Провеждане на сравнителни изпитвания в избрани групи 

продукти.  



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ – ПРОМЯНА НА МОДЕЛИТЕ  

Работен пакет 2  

2.1. Изследване ролята на независимите сравнителните изпитвания 

за качеството на продуктите и услугите като инструмент за 

предоставяне на потребителска информация в страната. 

• Изследване на въздействието на информацията от 

независимите сравнителни изпитвания за качеството на 

продуктите върху потребителите и участниците по веригата 

на доставки (производители, дистрибутори, търговци на 

едро и на дребно и др.). 

• Разработване на възможности за създаване на Система за 

независими сравнителни продуктови изпитвания на 

национално ниво с участието на заинтересованите страни от 

предоставяне на потребителска информация в страната. 



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ – ПРОМЯНА НА МОДЕЛИТЕ  

Работен пакет 2  

2.2. Проучване ролята на сертификационните схеми (от 

трета независима страна), като инструмент за 

предоставяне на потребителска информация в страната.  

 

• Идентифициране и анализ на практики по 

предоставяне на независима информация за 

качеството на продуктите от сертификационни 

схеми в сравнителен план – европейски и 

български практики 

 



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ – ПРОМЯНА НА МОДЕЛИТЕ  

Работен пакет 2  

2.2. Проучване ролята на сертификационните схеми (от 

трета независима страна), като инструмент за 

предоставяне на потребителска информация в страната.  

 

• Изследване на въздействието на информацията за 

качеството от съществуващи и прилагани в България 

сертификационни схеми върху потребителите, 

производителите и др. действащи лица по веригата на 

доставки на продуктите. 

 



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ – ПРОМЯНА НА МОДЕЛИТЕ  

 

 

 

 

 

 

 

Работен пакет 3 

Проучване на инструментите за създаване на политика за устойчиво 

потребление в България чрез интегриране и иновации.  

 

Идентифициране и 

анализ на приложимите 

инструменти за 

създаване на политика 

за устойчиво 

потребление в 

България 

Разкриване на 

възможностите за 

интегриране на 

информационните с 

регулаторните и пазарно 

ориентираните инструменти 

на националната политиката 

за устойчиво потребление. 

Анализ на 

възможностите за 

прилагане на 

иновативни 

инструменти на 

политиката за 

устойчиво потребление 

в страната. 



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ – ПРОМЯНА НА МОДЕЛИТЕ  

 

 

 

 

 

 

Административни 
инструменти 

забрани 

лицензии 

квоти 

продуктови 
стандарти 

доброволни 
съгласия между 

бизнеса и 
държавата 

Икономически 
инструменти 

такси 

глоби 

данъчни 
облекчения 

“зелени” 
обществени 

поръчки 

Информационни 
инструменти 

етикети за 
енергиен клас 

регистър на 
емисиите 

еко-
маркировки 

 

сертификацион
ни схеми 



УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ – ПРОМЯНА НА МОДЕЛИТЕ  

УНСС - София 
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