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Проект “Зелена“ стъпка напред: за нова ангажираност и отговорност към 

околната среда на българските политици” 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ 
  

Гора от иглолистни дръвчета ще засадят депутатите от 41-то Народно 
събрание в петък, 4 юни 2010 година. Залесяването е в рамките на зелената 
седмица, която се организира във всички държави-членки на Европейския съюз. 

Инициативата е на Българското училище за политика и е в рамките на 
проект “Зелена“ стъпка напред: за нова ангажираност и отговорност към околната 
среда на българските политици, който се финансира от Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Всички народни представители ще получат дръвче с името си и 
карта къде трябва да бъде засадено. Горичката ще е на територията на 
административен район „Слатина” по пътя за терминал 2 на летище София. 
Залесяването ще започне в 10.30 часа и ще продължи до засаждането на всички 
240 дръвчета. 
 Зелената седмица ще започне на 31 май с конференция „Енергийната 
революция – коя страна на барикадата ще изберем”, която ще се проведе от 10.30 
часа в зала „Запад” на Народното събрание. Конференцията е под патронажа на 
председателя на Народното събрание Цецка Цачева и в нея ще участват народни 
представители, общински съветници, кметове, представители на бизнеса, 
неправителствени организации и медии.  

Участниците във форума ще обсъждат може ли Европейският съюз да 
намали вредните емисии с 80% до 2050 година и има ли глобална надпревара в 
борбата с изменението на климата. Ще бъдат представени националната политика 
и политиката на общините в областта на енергетиката и климатичните промени, 
както и добри общински практики в сферата на енергийната ефективност. Сред 
говорителите са Меглена Кунева, Евдокия Манева, Христо Христов и т.н. 

Конференцията ще бъде съпътствана от изложба за Пътна карта 2050, а 
депутатите и администрацията на парламента ще получат специални зелени 
книжки със съвети как да намалим „въглеродния си отпечатък” или казано по-
популярно как да организираме ежедневието си като щадим околната среда.  

Депутатите ще бъдат поканени и да участват в конкурс за намаляване на 
потреблението на горива и електроенергия.  
          „Една халба бира глътва 6 л вода, преди да влезе в бутилката, за направата 
на един вестник отиват 10 л, една памучна тениска поема 150 л, а стоманата в 
една кола - 20 000 литра”, „От 2000 г. насам около 6 милиона книги в света са 
отпечатани на рециклирана хартия.”, „Горите се стопяват с 6 % за 10 години. Ако 
искаме да наваксаме загубата на гори през последното десетилетие, ще трябва да 
залесим 130 милиона хектара или площ с размерите на Перу.” Това са малка част 
от посланията, отпечатани върху 5000 „зелени” късметчета, които ще получават 
депутатите и гостите на Народното събрание с всяко кафе, изпито през 
седмицата.  
           През есента Българското училище за политика ще проведе втора зелена 
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седмица в Народното събрание. 

     Целта на проекта “Зелена“ стъпка напред: за нова ангажираност и 
отговорност към околната среда на българските политици” е да направи 
българските депутати и парламентарната администрация още по-съпричастни към 
проблемите на опазването на околната среда, като насърчи намаляване на 
отпадъците, на потреблението на горива, енергия, вода и хартия, както и 
въвеждането на екологично съобразни транспортни практики.  

 

 
За повече информация: 
Пролетина Михайлова, 
Координатор проекти 
Българско училище за политика 
Тел.: 02 9526882 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 


