Проект “Зелена“ стъпка напред: за нова ангажираност и отговорност към
околната среда на българските политици”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ
Конференция на тема „Новата „зелена икономика” – българският отговор”
ще се състои на 19 октомври в Народното събрание. Форумът е под патронажа на
председателя на парламента Цецка Цачева и ще започне в 10:00 часа в зала
Запад.
Това е втората конференция, организирана от Българското училище за
политика в рамките на проект „Зелена стъпка напред: за нова ангажираност и
отговорност на българските депутати”. В нея ще участват народни представители,
посланици, общински съветници, кметове, представители на бизнеса,
неправителствени организации и медии. Те ще обсъждат може ли България да
разчита на „зелена” и устойчива икономика в борбата с изменението на климата и
финансовата криза. Ще бъдат представени националната политика, успешен опит
от чужбина, както и мнението на бизнеса в областта на възобновяемите
енергийни източници, енергетиката и енергийната ефективност.
Сред говорителите са Н.Пр. Таря Лайтиайнен – посланик на Финландия,
Н.Пр. Карел Ван Кестерен – посланик на Нидерландия, Искра Михайлова-Копарова
– председател на комисията по околна среда и води в Народното събрание, Кенет
Лефковиц, председател на НС на Българската ветроенергийна асоциация, Ян
Вавера, председател на УС на ЧЕЗ България.
Конференцията ще бъде съпътствана от изложба по темата, 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. През цялата седмица с
всяко изпито кафе народните представители и гостите на парламента ще
получават и „зелено” късметче.
По време на събитието ще бъдат наградени и депутатите – победители в
конкурсите за намаляване на потреблението на горива и електроенергия, и за
най-добра снимка на природата.
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.

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
(Договор №. ПО1‐15‐20/01.02.2010).

През месец май по време на традиционната зелена седмица на Европейския
съюз се състоя първата конференция в Народното събрание под надслов
„Енергийната революция – коя страна на барикадата ще изберем”. Като част от
нея се проведе и инициатива по засаждане на 240 иглолистни дръвчета от
българските депутати.
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