
Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Договор 

№. ПО1-15-20/01.02.2010). 

This project is supported by a grant from Iceland, Liechtenstein 

and Norway through the EEA Financial Mechanism.

П р О Е к т
“ З ЕЛЕНа“  с тъПка НаПрЕД 
за нова ангажираност и отговорност 

към околната среда 
на българските политици
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OMA/AMO

story board

Започва парната революция.

Аристокрацията лобира срещу промяната... Но планирането и инвестициите 
триумфират...

Революцията процъфтява... За по-малко от 40 години, енергийната 
революция променя света завинаги...

Започва железопътната революция.

Но правителствата осигуряват 
стабилност...

Индустрията надраства очакванията... За по-малко от 50 години железопътният
транспорт прави революция.

Лобисти се опитват да уплашат 
обществото...

Започва електрическата революция. 

Но правителствената гледна точка 
внася ред...

Страх и невежество объркват населението... 

Source: Roadmap 2050: A practical guide to a prosperous, low-carbon Europe

Светът се изпълва с нови технологии... За по-малко от 30 години, 
невъзможното става възможно. 

Започва технологичната революция...

Но потребителите надвиват скептиците...

Революцията открива нови възможности... За по-малко от 25 години, 
технологията променя начина на живот.

Рязко нарастват страхът и недоверието.

Започва революцията 
на възобновяемата енергия.

Планирането и сътрудничеството 
ще са от решаващо значение.

Революционният потенциал е безкраен... И ние сме само в началото...

Но невежеството продължава да заблуждава...

Историята ще се повтори Готов ли е Европейският съюз?
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Source: Roadmap 2050: A practical guide to a prosperous, low-carbon Europe



“Климатични инциденти”                                                                               

Source: Roadmap 2050: A practical guide to a prosperous, low-carbon Europe

FOSSIL FUEL + CO2 RENEWABLES

Изкривяване на пазара

„Има само два начина за преодоляване 

на пазарното изкривяване: 

първият е таксуване на въглерода, 

а вторият гражданското общество. 

Първият вариант ще принуди бизнеса 

да се преориентира и да мисли 

в различни перспективи. 

Вторият вариант не трябва 

да въздейства на обществото 

чрез истории за края на света, 

а чрез реални примери 

за цената на горивото 

и големината на субсидиите, 

които изменят пазара.”

Александър Ликотал

Source: Roadmap 2050: A practical guide to a prosperous, low-carbon Europe





 

 



Feasibility _ Projected Energy Needs



Decarbionized power requires an increase in Capacity 

 



Lower energy cost in the decarbonized 
pathways due to improved productivity and 
less GHG emissions which reduce the 
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-25%

ENERGY BILL IN 2020 

ENERGY BILL IN 2040 

-15%

Нисковъглеродната икономика спестява пари

Нисковъглеродната икономика гарантира по-ниска цена на енергията 

за единица БВП, а по-ниските нива на парниковите емисии 

намаляват влиянието на въглеродната цена. 



  

Ако сте си мислили, че Европейската енергийна система е само мечта...

Провалът Копенхаген

Русия спира доставките на газСтартира Пътна карта 2050 по време на Световния енергиен конгрес

Въведена е въглеродна такса ЕC стартира мрежа за зареждане на електрически автомобили Настъпва пикът в използването на суров петролЗапочва строежът на Европейската енергийна система

Намалява влиянието на нефта Засилва се борбата за устойчивост между Европейският съюз и САЩ

Европейският съюз започва постепенен енергиен процес Европа предприема кампания за „умна инфраструктура”

Source: Roadmap 2050: A practical guide to a prosperous, low-carbon Europe

Рекордна печалба за завод за преработка на биомаса в Румъния

ЕC въвежда въглеродна такса за преминаване по пътищата

Кино индустрията започва да печели от „зелени” филми Великобритания отваря обезсолителна централа

Швеция е с нула въглеродни емисии от жилищно строителство

Прада с ново лого с нулеви въглеродни емисии

Франкфурт  е първият град – въглероден поглътител Европейските университети се фокусират върху устойчиви иновации

Екологичните почивки се превръщат в нова мода

Великобритания достига целта си от 70% намаление на емисиите 
от въглероден диоксид

Турция декарбонизира икономиката си и се присъединява към ЕC

 Холандският бизнес е сериозно заинтересован от вятърни технологии

Source: Roadmap 2050: A practical guide to a prosperous, low-carbon Europe



ЕC се превръща в световен лидер в износа на биогорива

Стартира нова електроцентрала за енергия от морските вълни Използването на велосипеди в ЕC достига връхната си точка

Африка започва да изнася електричество за Европа Стартира мрежа от високоскоростни влакове с нулеви въглеродни емисии

Европа става първият въглеродно – неутрален континент

Първият самолет с нулеви въглеродни емисии

Source: Roadmap 2050: A practical guide to a prosperous, low-carbon Europe

...Помислете отново.
Ако сте си мислили, 
че Европейската енергийна мрежа е само мечта...

Source: Roadmap 2050: A practical guide to a prosperous, low-carbon Europe




