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WWF – мисия
Мисията на WWF е да се спре деградацията на околната
среда на планетата и да изгради бъдеще, в което хората
живеят в хармония с природата
посредством:
Запазване биологичното разнообразие на света и
осигуряване използването на възобновяемите природни
ресурси по устойчив начин, както и насърчаване
намаляване на замърсяването и разточителното човешко
потребление.

Дългосрочната цел на WWF

ОКОЛНА СРЕДА

Какво представлява времето и климата?

Времето: ден за ден
промяната в атмосферните
условия, температура,
валежи, вятър др.

Климат: средната променливост на
времето през определен период от
време в даден географски район

Парников ефект

Част от слънчевата
радиация
се отразява от Земята
и атмосферата
Слънчевата
радиация
преминава
през ясна
атмосфера

Част от инфрачервената радиация
преминава през атмосферата,
др. част се абсорбира и
преминава във всички
направления на молекулите
на парниковите газове.
В резултатът от това
се затоплят
повърхностните и
по-ниските части
на Земята.

Какво представляват
климатичните промени през
последните 50 г.?




Покачване на средните глобални температури, дължащо се
главно на завишеното съдържание в атмосферата на
газове с антропогенен произход, като Въглероден диоксид (CO2),
Азотен диоксид (NO2) и Метан (CH4).
Разтопяване на ледниците и полярните шапки, водещи до
покачване нивото на световния океан.



Забавяне скоростта на морските течения.



Загуба на биоразнообразие с много бързи темпове.

Антропегенните причини за
промените в климата








Огромният брой ТЕЦ-ве, отделящи колосални
количества СО2 и др. газове в атмосферата също.
Масово изсичане на горите по цялата планета.
Други индустрии, транспорт, както и интензивното
земеделие и животновъдство.
Сметищата отделящи метан.

© World Resources Institute – Navigating the Numbers

От къде се отделят основните количества емисии ?

Антропoгенни
GHG
61.4%

Глобалното съдържание на CO2 към момента,
не е с естествен произход

CO2 И НЕГОВИТЕ
КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЕЗ
ПОСЛЕДНОТО ХЛИЯДОЛЕТИЕ

390
ppm
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Световните емисии на парникови газове около 40
милрд. тона идват от
широк набор от източници
Селско стопанство
5,6 милиарда тона
14%, най-вече от
почви & добитък

Използване на земята 7,6 милиарда тона 18%
главно обезлесяване

Source: World Resources Institute. 2000 estimate.

Енергетика,
Електричество транспорт и др.
&
индустрии топлоенергия 25,6 милиарда
тона 61%, чрез
консумирането
на изкопаеми
Транспорт
горива

Други
7-10% Индустрия

Всички ПГ в CO2 еквивалент

Глобалните точкови източници на
замърсяване с CO2

Емисии от въглища в
ключовите
държави
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Климатичните промени
в числа...
СО2 в атмосферата преди индустриалната революция е
бил в нива 240 - 280 ppm (parts per million), към 2007 г. e 383
ppm към 2009 г. е почти 390 ppm.

До края на 90-те години средногодишното покачване е
било 1,0 ppm, в периода до 2007 г. вече е 3,5 ppm (IPCC – UN),
към 2009 4 %.

До 2006 г. намаляването на ледената покривка е по 70
000 кв.км. на година. През 2007 г. разтопената площ достига
1,7 млн. кв.км. (NASA). През 2008-9 г. се отвори северния
проход в северния ледовит океан.


Emissions from Fossil Fuel + Cement

Atmoapheric [CO2] (ppmv)

Fossil Fuel Emission (GtC/y)
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Климатичните промени
в числа...






През последното десетилетие (от 1997 до 2007 г.) броят
на природните бедствия се е увеличил с 60% в сравнение с
предишния период (от 1987 до 1997 г.)
Броят на жертвите се е удвоил от 600 000 на 1,2 милиона
на година, а броят на пострадалите средно на година се е
повишил от 200 на 270 млн. души. (RC, RC)
15-те най-горещи години през последните 150 г. са
регистрирани след 1990 г.

ПРЕДСТОЯЩОТО ВЕЧЕ
СЕ СЛУЧВА !
КАКВО ОЩЕ ДА
ОЧАКВАМЕ ?
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Недвусмисленото затопляне на Земята
вече е факт ...

Покачване на
морското равнище

• Общото намаляване на добивите от пшеница, царевица, ечемик от
1991 г. насам е значително, основно поради тенденциите на
затопляне и засушаване. То е на стойност US $ 5 милиарда
годишно.
•
• Южна Азия и Южна Африка вече страдат мн. Сериозно от
изчерпването на подземните води - реколтите намаляват.
•
• Улова от световния океан отбелязва спад с около 80% на
основните рибни запаси и видове, които вече са практически на
изчерпване.
•
• Няма потенциал за намаляване на разходите в земеделието, точно
обратното - броят на хората, изложени на риск от недохранване, е
скочил с 80-90%

Въздействие върху
земеделието

Глобалните емисии от изкопаеми горива
нарaстават много по-бързо, отколкото най-лошия
сценарий и прогнози на IPCC

Промяна на годишните валежи към
2014-60 г. в проценти

©IPCC 2007: WG1-AR4
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Бъдещите последици от изменението на климата
върху сладководните ресурси.

©IPCC 2007: WG1-AR4
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АЛТЕРНАТИВАТА...








Алтернативни горива и източници на енергия. Използване
на възобновяеми енергоизточници като вятър, слънце,
геотермална енергия. Те са по евтини във времето и
опазват околната среда.
Енергоспестяващи уреди и крушки започват веднага да
работят против глобалното затопляне, при това спестяват
пари от сметките.
Рециклиране на стара техника. Старите компютри са
богати на скъпоструващи благородни метали.

АЛТЕРНАТИВАТА...




Използване на презареждащи се батерии
Рециклиране и разделно събиране на отпадъците.
Компостиране.



Намаляване на употребата на пластмаса.



Садене на дървета и др. растителност.



Преминаване към хибридни, електрически и водородни
автомобили.

ИЗВОДИ
• Ефективността на прирoдното абсорбиране на СО2 е намаляло
с 5% през последните 50 години (и ще продължава да намалява
в бъдеще), което предполага, че вече е необходимо, да
започнем със сериозно намаляване на емисиите и значително
по-големи съкращения, за да се стабилизира атмосферата и
концентрацията на CO2.
• Всички тези промени са довели до увеличаване на
съдържанието на CO2 в атмосферата с 37% през последните
десетилетия, което предполага засилване на въздействията от
изменението на климата и по-скорошни от очакваните ефекти.
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ПОЛИТИКАТА ЗА
КЛИМАТА !

Ретроспекция на въпроса с климата
1960-1970...
Започва същинската научна дейност за климата

1980-те...
Науката подава първите сигнали към световните политици

1990-те...
Международни политически преговори доведоха до РКОНИК и
Протокола от Киото. Ръководителите на много правителства взеха
мерки. Науката постави под въпрос икономиката от изкопаеми
горива.
Края на 20 век до момента...
Политически натиск върху съвременния управленски начин се
увеличава - риск от срутване. Политика става все по-несигура, но
науката укрепва и проблема е категоричен и доказан

... Основните етапи
1988

Световната метеорологична организация (СМО)
наблюдава промените в състава на атмосферата и
глобалния климат

1988

Междуправителствената група по изменение на
климата (IPCC) е създадена от СМО и UNEP

1991

Междуправителствената комисия (МКП) беше
създадена от Общото събрание на ООН

1992

Световната среща за Земята в Рио де Жанейро:
РКОНИК бе подписана

1994

РКОНИК е влезе в сила

1995

1-вата сесия на Конференцията на страните (COP-1)
към РКОНИК

... Основните етапи
1997

Приемането на протокола от Киото

2005

Протокола от Киото влезе в сила (след Русия)

2005

(COP-11/MOP-1) - три посоки за 2012 г. бяха
създадени: Широка работна група, която да
изработи по-нататъшния ангажимент за страните
по Annex-1 от РКОНИК, диалог за дългосрочно
сътрудничество, както и преглед на Протокола от
Киото (член 9)

2006

Индустриалните държави от Annex-1 на РКОНИК,
започнаха диалог

Wake up - its time for dealing with climate change!
Record
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Record Ice
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Record
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МРЕЖАТА ОТ ГЛАВНИТЕ „АКТЬОРИ“ С КОИТО
WWF СИ ВЗАИМОДЕЙСТВА
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ПОЛИТИКА ПО
ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

Рамкова конвенция на
ООН за изменение на
климата

Протоколът
от Киото
Определят се реални прагове за намаляване на емисиите на парникови
газове през периода 2008-2012 г. спрямо базовата 1990 г.
И въвеждането на
Политики и мерки за повишаване на енергийната ефективност и
насърчаване използването на ВЕИ.

НОВАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПА – ПАКЕТА
„ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТ“ - 2007 - 08 г.
●

●

●

●

Намаляване на емисиите на ПГ най-малко с 20 %, в сравнение с
1990 г. до 2020 г. (при глобална сделка в Копенхаген - ЕС 30%)
(за България базовата година е 1988 г.);
Намаляване с 20 % на потреблението на енергия спрямо
предвижданията за 2020 г.;
Увеличаване до 20 % на дела на ВЕИ в общото енергийно
потребление на ЕС до 2020 г. – национална цел от 16 %;
Задължителен за всички държави-членки минимум от 10 % дял
на биогоривата в цялостното потребление на бензини и
дизелови горива за транспорта в ЕС до 2020 г. (II-ро
поколение)

Направеното до момента
не е достатъчно...!
Japan,
USА
Canada
Russia
BG

EU

Къде сe намира България










Приела е Рамковата конвенция на ООН за изменението в
климата.
Подписан и ратифициран е Протоколът от Киото.
Разработено е национално законодателство в областта на
промените в климата.
Въведена е директива 2003/87/ЕС въвеждаща Европейска
схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове.

Къде сe намира България






През 2007 г. е стартирана наказателна процедура от ЕК
заради липса на информация за количеството на
парниковите газове.
В края на лятото през 2008 г. излезе и концепция на МИЕ
за енергийна стратегия на България до 2020 г.
България е доста активна държава на европейско равнище,
борейки се против въвеждането на мерки за реагиране на
промените в климата.

КОПЕНХАГЕН

Какво предстои в
Копенхаген?
• 11 дневна среща от 7 до 18 Декември на
световните лидери от 192 държави с цел
постигане на обща позиция за справяне с
нарастващата климатична криза и ограничаване
покачването на глобалните температури с не
повече от 2 градуса.

Какво очаква света от
Копенхаген?
• Безпрецедентно международно сътрудничество и ангажираност по
един общ глобален проблем.
• Подпомагане осъзнаването на хората по света, че промените в
климата, предизвикани от съвременния начин на живот, е не само
човешка трагедия, но при най-лошия сценарий може да промени из
основа оцеляването на екосистемите и видовете, което да доведе до
промяна на естествения еволюционен ход на Земята, водещ планетата
към глобален катаклизъм и загиване на 90% от видовете вклч. човека.
• Конкретен и много по-бърз напредък, на света към ниско-въглероден
път за развитие, базиращ се на целта за високоефективна нулевовъглеродна глобална икономика до 2050 г., която е лоялна към всички
нации и гарантира правото на оцеляване на най-уязвимите държави и
общности.

Копенхаген в детайли !
•

Договора от Копенхаген се очаква да се състои от три основни части:

- Изменение на Протокола от Киото;
- Нов протокол от Копенхаген;
- Набор от решения за Върховния орган на РКОНИК и протоколите към нея.
Всички тези промени очертават общите дългосрочни глобални цели за
четирите градивни елемента на новото споразумение, а именно:
Смекчаване и адаптация, технологии и финансиране
• Тези градивни елементи показват, какво е нужно, за да се трансформира
света към нулево-въглеродна икономика през следващите десетилетия
включително глобално намаляване на емисиите с най-малко 80 - 95% под
нивата от 1990 до 2050 година.

Адаптирането и смекчаването са взаимно
допълващи се стратегии адресирани към
повишените рискове, произтичащи от
изменението на климата.
Глобалното изменение на климата
MITIGATION
смекчаване

ADAPTATION
адаптиране
Емисии на
парниковите
газове

ДА: Ограничим затоплянето & другите
промени в климатичната система
КАК: Намалим източниците / засилим
естествените поглъщатели /
абсорбиращи парниковите газове

Последиците от
изменението на
климата

ДА: Намалим уязвимостта / и
подобрим устойчивостта от
въздействието на CC
КАК: Управляваме промените - т.е.,
всички действия, които помагат за
намаляване на вредните въздействия

Стуктура и отговорности
на договора
Отговорностите се разпределят между индустриално развитите държави и
развиващите се. Първите започват намаляването на парниковите газове
веднага, а за развиващите се се очаква пикът на емисиите да е около 2017 г.
Обща глобална цел - 2020 година да е равна по емисии с 1990 г. След което
развиващите се страни също да започнат намаляване.
Обща глобална цел за емисиите е спад от 36,1 милиарда тона CO2, през
2020 до 7,2 милиарда тона в CO2 през 2050 г., с други думи, с 80 -95 % под
нивата от 1990 г.
Планът предвижда мониторинг в едногодишен план и ревизия на всеки 5
години до постигане на общите цели.
От обезлесяването на горите емисиите ще трябва да бъдат ограничени в
световен мащаб с най-малко 75% или дори повече до 2020 г.,

И още ...
Предстои създаването на нови институционални звена във връзка с
РКОНИК.
За постигането на високите цели държавите трябва да изготвят
национални планове за ниски емисии, като основно в тях ще се
набляга на усвояването на средствата в размер на около 150
милиарда. $ на година след 2013 г. Предоставени от индустриалните
държави.
Предвижда се създаването на фонд за климата към договора от
Копенхаген който ще следи за постигането на основните четири
градивни елемента от структурата на договора.

Разпределение на
средствата
US $ 56 млрд. на година за дейности по адаптиране;
плюс 7 млрд. $ годишно за многостранен механизъм за
застраховане;
US $ 42 млрд. на година за REDD (The United Nations Collaborative
Programm e on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in

и
US $ 55 млрд. на година за дейности по смекчаване на
влиянието и разпространението. Основните средства
идват от търговията с емисии и програмите на ЕС.
Developing Countries)

Геополитическите събития и
връзката им с климата през
2009 г.
• През м. Май, 09 г., президентът Обама внесе проекто
закон за климата и ВЕИ, който си поставяше 25%-но
намаление на емисиите до 2025, сената отхвърли
проектозакона, в момента се разглежда наново.
• През м. Сепетември на срещите на Г8 И Г20, твърдо бяха
заявени глобалната позиция на страните участнички за
недопускане повишаване на температурата с повече от 2
градуса. За първи път на толкова висок политически форум
се постигаше единомислие в посока промените в климата.

ЕС и климата през
последната година
• След евроизборите се получи момент на забавяне при разглеждане на
позициите. По време на предварителните срещи определни преговарящи
политици споделиха, че ЕС няма как да бъде водеща политическа структура
при преговорите в климата. В същото време стана ясно, че предстои
съдаването на главна дирекция Климат в ЕК, както и създаване на нов пост,
еврокомисар за климата.
• През Септември и Октомври се състояха срещите на Министрите на
финансиите, и Минстрите на околната среда. За съжаление първите не успяха
да се договорят за техническите детайли относно финансирането на
дейностите в областа на климата, и решението засега остава в Европейския
съвет. За сметка на това министрите на околната среда постигнаха вътрешно
споразумение и се постигна официално съгласие за намаляване на емисиите
до 2050 г. С межу 80 и 95% спрямо нивата от 1990 г.

КЛИМАТЪТ И СВЕТЪТ...
Докато ЕС се беше загубила в позицията си:
Япония си постави за цел 28% намаляване на емисиите до 2020 г.;
Норвегия - 40%, 2020 и нулеви емисии 2050 г.
Австралия - до 22% също намаляване до 2020 г.,
Индонезия - 26% до 2020 г.,
а Исландия пожела да се превърне в първата въглеродно
неутрална държава до 2030 г.;
Китай и Индия започнаха да инвестират във възобновяеми
енергийни източници и така се включиха в процеса.

България, има ли
промяна след изборите?
• ПП ЗЕЛЕНИТЕ, ПП ГЕРБ и СИНЯТА КОАЛИЦИЯ заложиха на промените в климата,
като основен елемент в техните политически платформи;
• През м. Юли се създаде работна група в МОСВ за адаптация на биоразнообразието;
• Ревизия на нац. план за търговията с емисии през Септември, по груби сметки
неосъществени печалби по време на финансова криза, са в размер на над 200 милиона
евро за 2 години, внасяне на променения национален план в ЕК до края на Октомври;
• В началото на Септември бе поставено искане от премиера до МОСВ за
преструктуриране на междуведомствената група по изменение на климата –
неработеща структура до този етап;
• През Октомври започна промяна в кадровия експертнен състав в МОСВ, като се
подготвя създаване на дирекция климат;
• Създаване на нова комисия в парламентарната комисия по ок. Среда за изготвяне на
българската позиция за Копенхаген,

България след
изборите ...
• Срещи с политици и експерти за климата, имат желание да включат
НПО в експертните групи;
• МИЕТ – ревизия на енергийната стратегия? - няма информация
• Работна група за промяна закона за ВЕИ;
• Изготвя се прогноза за развитието на ВЕИ която трябва да се
превърне в нац. План и национална стратегия;
• 11 000 Mwh са подадените инвестиционни намерения за ВЕИ към
момента;
• Служителите от държавните институции искат експертното мнение от
НПО сектора за климат и ВЕИ;
• БАН работи и желае да партнира по проблема

Лошите ходове на новото
правителство за климата
• Основно правителството се поддава на натиска
на хидроенергийните лобита за строежа на
безумни проекти от ерата на социализма, а
• А именно два язовира на река Дунав, и
каскадата Горна Арда, проекти оценени, като
крайно неефективни и нерентабилни още преди
30-40 години, които ще доведaт до локални
екокатастрофи.

Обобщение 1: контекст и неотложност
•

За да останем под 2 градуса по Целзий:

•

Глобално емисиите на парникови газове да се увеличават максимално с
(+3% годишно), като пика трябва да е до 2020 г., не по-късно.

•

Общият бюджет на СО2 трябва да бъде справедливо разпределен + пари!

•

Междинна стъпка е 25 - 40% намаляване на парниковите газове до 2020 г. (с
базова година 1990 г.) за индустриалните държави и между + 15% и - 30%
отклонение от изходното ниво за развиващите се държави".

•

Страни, които не могат да се справят, ще трябва да останат в рамките на
въглеродния си бюджет, като по-късно трябва да наваксат или да заплатят
повече.

•

Глобално емисиите на парникови газове трябва да бъдат намалени с
30 - 40% до 2020 г.

Record
Heat

Record Ice
Melt

Record Coral
Bleaching

Record Hurricane
season

Record
Droughts

Обобщение 2
●

●

●

●

Глобалните емисии на парникови газове да бъдат намалени с
най-малко 80 - 95% под нивата от 1990 г. до 2050 г.
До 2050 г. това означава ~ 100% намаляване на ПГ за
индустриализираните страни, в т.ч. ЕС и 65% намаляване на ПГ
на развиващите се страни в сравнение с днес.
В кратък план трябва да се съсредоточим върху алтернативи на
нестихващ интерси на неефективните въглища, нефт и
създаване на пространство за средносрочен устойчив план за
биомаса и ВЕИ / залесяване и възстановяването на горите на
Земята до 2030 г.
Целите трябва да се преразглеждат редовно от експерти и
учените!

Предложенaта международена пътна карта по изменението на климата
след 2012 г.
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Доброволно намаляване на емисиите и
Положителни стимули

Нова схема на П.К. или
Международно
Споразумение

НАПРАВЛЕНИЕ ИКОНОМИКА

Бизнеса като досега – прогнози (IEA, 2006)
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Промяна на климата - 55% отстъпка

Естествените екосистеми
поглъщат 55% от емисиите CO2,
забавяйки значително изменението
на климата.
Те са като огромна субсидия за
световната икономика на стойност
половин трилион USA $ годишно.
Може да бъде въведен вариант за
остойностяване с помощта на
други варианти за смекчаване
въздействието изменението на
климата (основно на цената на СО2
и търговията с емисии на ЕС).

Какво ни казват
финансистите??
Над 170 милиарда долара инвестиции във ВЕИ само за 2007 г.,
което е със 60% повече от преходната година + същата сума от
Китай.


Според Марк Фултън и Кевин Паркър “Deutsche bank
Asset Management (DeAM - доклад м. Октомври-09)” 2009 г. ще
е ключова за отприщването на инвестиции в областта на зеления
бизнес и ВЕИ и това ще е начинът да се измъкнем от
финансовата криза, както и да се създадат нови работни места
които ще изведат отново ЕС в лидерски позиции на ниско
въглеродна икономика.


Развитие на антропогенните емисии
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Екстремно време – доклад на Алианц груп

"Изменението на климата & финансовия сектор: детайлна
програма за действие"
Според доклада – факт е драстичното увеличение на
екстремните метеорологични явления по честота и
интензивност
$ 100 трилиона (US) в глобални вреди, ако не се вземат мерки
веднага ???
WWF - "Алианц Груп идентифицира общите уязвимости

(c) WWF-Canon / Michel GUNTHER

63

Решенията за климата: да
останем на нива под 2°C
●

Може ли да отговорим на световните енергийни нужди поустойчив начин, като същевременно намалим емисиите с
най-малко 80 - 90%?
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●

Шест ключови решения:

●

Енергийна ефективност

●

Ниско емисиионни/възобновяеми технологии

●

Нови горива и запазване на енергията

●

Заместване на въглища с газ на първи етап

●

Улавянето и съхранението на СО2

●

Ограничаване намаляване на горите до 2020 г.

●

Доклада McKinsey потвърждава, че е постижимо и достъпно
съществено намаляване на използването на земята и
отделяните от там емисии в развиващите се страни до 2020 г

t
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Работа в "зелените"
индустрии

Вятър
● Слънце
● Комбинирано топло и електроенергия
● Обществен транспорт
● Ефективност на автомобилите
● Изолация
● Строителство
● Уреди
● Ефективно осветление
●

Не се обръща внимание за обхват на познатите източници, като:
Други екологични услуги: отпадъците и водите, биологичното земеделие
и др
● Озеленяване в "традиционните" отрасли на промишлеността
●

Заетостта в ЕС, сектор възобновяемите
енергийни източници 2007/8 – (БГ 9000)

БЪЛГАРИЯ, КЪДЕ СМЕ НИЕ ?

Промените на климата в
България сега...






Загуба на приблизително 13% от българската гора за
последните 15 години. 7 пъти се е увеличил броят на
пожарите и 24 пъти са се увеличили изгорелите площи.
Пикът на пожарите е през 2007 – 2008 г. (НУГ)
Тежки наводнения, хиляди пострадали, много загинали.
Горещи вълни с екстремно високи температури – щети за
икономиката, човешки жертви
Рязко намаляване на снегозадържането. Пресъхване на
реки, появата на нетипични за България видове.

Последиците за България в
близко бъдеще
Според изследвания в НИМХ - БАН, възможно е климатът
в България да премине в субтропичен до 2050 г.

Възможно покачване на температурите с повече от 5
градуса C.

Изчезването на традиционни животински видове и
култури.

Намаляване с 80% на средния обем на повърхностните
води, недостатъчност за водоснабдяване и промишлени
нужди. Пресъхване на реки и извори. Рязко понижаване
на подземните води.


Последни данни от
България
• Намаляване на количеството на
снегонатрупване с 40%,
• Намаляване на количествата на валежите с
30%,
• Навлизането на нови видове по вода и суша
• Повишаване на температурата в градовете на
България от 1,2 до 2,5 градуса през последните
18-20 години.

Последиците за България в
близко бъдеще
Спиране на функционирането на водните
електроцентрали и язовирите.
 Рязко увеличение на пожарите и почти пълно
унищожение на българската гора.
 Опустиняване на обработваемите земеделски площи и
рязък спад на земеделската продукция.
 Възникването и разпространението на нови за нашия
регион болести и вредители.
 Много голям риск от наводнения причинени от бързото
топене на планинските снегове.


Енергийната стратегия....

Какво бъдеще ни предлага
енергийната стратегия?






Добив на ел. енергия чрез бърз технологичен напредък във
вид на “чисти” въглищни технологии. Нови ТЕЦ ???
Разработването на два големи хидроенергийни проекта
на р. Дунав; довършване на каскадата Горна Арда;
изграждане на язовир на р. Места, с цел да покрием
задължението ни за ВЕИ към 2020 г.
Липса на прозрачен процес за нейното изготвяне, както и
включването на заинтересованите страни в процеса на
взимането на решения за този стратегически документ.

Защо е важно да не допуснем
новата енергийна стратегия да
се приеме в този вид...

Стратегията ни води към зависимост от силно
замърсяващи и ниско калорични въглища.


Унищожаване на малкото останало биологично
разнообразие по течението на р. Дунав.


Стратегията ще ни доведе до почти пълна зависимост от
внос на енергийни източници в това число и ядрени такива


Неспазване и/или неточно прилагане на европейското
законодателство..


ЗАКЛЮЧЕНИЕТО !

Съвети към висчки нас !
Останете амбициозни и взискателни.
●Приемете науката - понякога това означава да промените
целите и мнението си.
●Ослушвайте се за проблеми, проявете загриженост.
●Няма панацея за климата - всичко зависи от нас!
●Опитайте се да създадете контакти и намерете съюзници.
●Не изпадайте в паника! Останете спокойни!
●Заедно можем да си помогнем
●YES – WE CAN!! = Да - ние можем!
●

ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА ЗАСЯГАТ
ВСИЧКИ: ДОРИ ОНЕЗИ, КОИТО НЕ ГИ
ЗАБЕЛЯЗВАТ ...

САДИ ДЪРВЕТА
РЕЦИКЛИРАЙ
ПЕСТИ ЕНЕРГИЯ
ИНВЕСТИРАЙ ВЪВ ВЕИ

SAVE THE CLIMATE, SAVE THE PLANET

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО !

‘It takes a new way of thinking to solve the problems that we created by the
old way of thinking’
"Трябва нов начин на мислене за решаване на проблемите, които ние
сме създали поради стария модел на мислене"

Помогни и ти, включи се
като:

Проучи възможностите да използваш възобновяеми енергийни източници без конфликт с
•
природата.

Опазвай горите и екосистемите, засаждай дървета и друга растителност - това е най-ефективният
•
и естествен начин за разрешаване на проблемa.
Използвай екологичен транспорт, движи се пеша, с велосипед или с обществен транспорт. От
•
всеки изгорен литър гориво се получават средно 2,5 г. СО2.
•
Нямали консумацията, използвай повторно, рециклирай, (Reduce, Reuse and Recycle) Пести
водата и др. природни ресурси. Не купувай излишни продукти и предмети.
●

Купувай енерго ефективни уреди и не ги оставяй в режим на готовност - твоят телевизор използва
до 40% от номиналната си консумация в такъв режим
●

●

Гласувай за зелени политици.

Термоизолирай дома си. Това е най-ефикасния начини да пестиш енергия и пари. Половината от
топлината се губи заради лоша изолация.
●

The Future is
only one...

Свят, в който хората
навсякъде по света
да живеят щастливо,
здравословно, и
използвайки
справедлив дял
от природните ресурси на
Земята, като се остави
достатъчно място за
дивия свят и
биоразнообразието.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
Георги Стефанов
Експерт промени в климата
WWF – България
gstefanov@wwfdcp.bg
0889 517 976
http://wwf.bg

