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От българския Балкан до горите на Мианмар, от европейските 
институции до Великата китайска стена, от Гърция до Грузия – хората 
по цял свят са мобилизирали умовете си в търсене на нови модели 
за екосъобразно развитие. Внушителен набор от тези идеи бяха 
представени на форума „Икономика за жива планета“.
На 8 юни 2017 г. в София, България, за първи път се събраха 
създатели на национални политики, международни икономисти, 
експерти по темата устойчиво развитие, представители на бизнеса и 
обществения сектор от Европа и Азия, за да споделят ангажираността 
си към едно по-зелено бъдеще.
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ВЪПРОСИТЕ 

ОТГОВОРИТЕ 

Има ли възможности за нови инициативи и партньорства по пътя на 
прехода към зелена икономика?  
Могат ли страните със средни нива на доходите да си позволят да 
заделят бюджети за развитие, които биха гарантирали постигането на 
Целите за устойчиво развитие за 2030 г? 
Как изглеждат иновативните икономически рамки и инструменти за 
финансиране?

Да, възможности има. Да, има държави със средно ниво на доходите, 
които подкрепят инициативи за развитие. И да, има революционни и 
доста необичайни идеи за иновативни икономически мерки. 



Участниците споделиха убеждението си, че светът трябва да действа в син-
хрон, за да се гарантира преходът към зелена икономика. Те бяха приветства-
ни от  Веселина Кавръкова, ръководител на WWF България, която подчерта 
предизвикателствата и нуждата от интегриран подход към зелената икономика.
Глобалният консервационен директор на международната природозащитна 
организация WWF Деон Нел  представи ключовите изводи от доклада „Жива 
планета“ – биологичното разнообразие по света намалява с плашеща скорост, 
което поставя в опасност оцеляването на други видове, както и бъдещето на чо-
вечеството. Последното издание на доклада „Жива планета“ набляга на огро-
мните мащаби на проблема и на това как да започнем да го разрешаваме. Диа-
грамите показват, че световните популации на риби, птици, бозайници, земно-
водни и влечуги са намалели с 58% между 1970 и 2012 г. 

„НЕ Е КЪСНО“ 

„Можем да не правим нищо и през 2020 г. да регистрираме спад 
с 2/3 или да започнем да правим нещо по въпроса още сега – все 
още не е късно“ – призова Деон Нел.

https://www.youtube.com/watch?v=94XppG4WFac&index=2&list=PLjDtOtTeXGgSgwwDt9Y7oPGz4vA79idnKv=qKi3DXgjJ0Q
https://www.youtube.com/watch?v=f1-6O_ZsNdI&list=PLjDtOtTeXGgSgwwDt9Y7oPGz4vA79idnK&index=1


Индексът „Жива планета“ екстраполира наличните данни и прогнозира, че 
популациите по света ще намалеят с 67%, ако светът не направи нищо, за да 
промени навиците си. Ако обаче правителствата, бизнесът и неправителстве-
ните организации започнат да работят заедно, е възможно кривата да тръгне 
нагоре. Според оптимистичния сценарий връхната точка на спада ще бъде 
регистрирана през 2025 г. След това ще видим застой и през 2030 г. ще запо-
чне възстановяване.
Деон Нел представи петте най-големи заплахи за популациите от диви жи-
вотни, най-сериозните от които са огромните загуби на местообитания и вло-
шаването на качеството и прекомерната им експлоатация. Останалите три са 
въздействието на инвазивни видове, болестите, замърсяването на околната 
среда и измененията в климата. Деон Нел отбеляза, че живеем в „бързораз-
виващата се“ ера от развитието на инфраструктурата и това е друго голямо 
предизвикателство към природата. Като пример за това той посочи как ини-
циативата „Един пояс – един път“, която засяга местообитания на застраше-
ни от изчезване видове.

Ние сме свидетели на промяна в световния ред, при която БВП на стра-
ните със средни нива на доходите нараства главоломно и те се превръщат 
също в ключови фактори за развитието. Ерата, през която „Световният се-
вер“ финансираше „Световния юг“ е към своя край. Новото Парижко спо-
разумение и Целите за устойчиво развитие изискват всеобхватни реакции 
и по-добро лидерство от страна на икономиките със средни нива на дохо-
дите и средните класи в тези икономики. Мобилизацията трябва да стане 
бързо. Деон Нел посочи 2020 г. като потенциално много важна по отно-
шение на политиките за стабилизиране на биосферата на планетата.

ИЗКРИВЯВАНЕ НА КРИВАТА:
Пик, плато и възстановяване

ДА ВЛЕЗЕМ ВЪВ ВЪЛШЕБНАТА КУТИЯ, 
наречена устойчиво развитие 



Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България, 
Огнян Златев подчерта водещата роля на Европа в областта на устойчиво-
то развитие. Той също така повтори ангажимента на ЕС във връзка с Париж-
кото споразумение и заяви, че Съюзът възнамерява да играе по-важна роля 
за постигането на целите му след оттеглянето на САЩ. Огнян Златев обясни 
нуждата за това да се ангажират партньорите и организациите, работещи въ-
тре и извън ЕС, и в страните-членки, за да може да се постигнат амбициозни-
те цели на План 2030 и Парижкото споразумение.
Участниците бяха поздравени и от Комисаря по околна среда, морско дело 
и рибарство Кармену Вела във видеозапис – „Не забравяйте европейски-
те фондове“ – напомни той. Генералният директор на WWF International, 
 Марко Ламбертини изрази убеденост, че усилията за опазването на пла-
нетата жива и създаването на зелена икономика са неделими.

https://www.youtube.com/watch?v=PcV6UD31IKQ&index=3&list=PLjDtOtTeXGgSgwwDt9Y7oPGz4vA79idnKv=XRSOjkoRtBc
https://www.youtube.com/watch?v=69SIWXKjEEs
https://www.youtube.com/watch?v=LomNDlIt6Sk


Как биха могли държавите и многостранните институции да работят заед-
но в регионите със средновисоки доходи, за да подсигуряват финансира-
не за устойчиво развитие? Лекторите от първия панел включваха предста-
вители на ОИСР, ЮНЕСКО, ЕБВР, Швейцарската агенция за развитие и 
сътрудничество и международната природозащитна организация WWF.

КЪДЕ СЕ НАМИРАТ НУЖНИТЕ СРЕДСТВА?
Панел 1: Осигуряване на финанси за 

устойчиво развитие и мерки за климата



Такайоши Като

Филип Пипаер

Такайоши Като, анализатор „Политики“ в ОИСР, представи новия доклад, озаглавен „Финан-
сиране на действия в областта на климата в Източна Европа, Кавказкия регион и Централна 
Азия“. В него той показа примери за набиране на зелено финансиране в Източна Европа, 
Кавказкия регион и Централна Азия (ИЕКЦА). ОИСР подготвя доклад на ниво държава за 
възможностите на Грузия да мобилизира финансови ресурси за постигането на цели, свър-
зани с развитието. Докладът е посветен на профилите на този тип инвестиции, характеризи-
ращи се с ниско съотношение между риска и възвръщаемостта, ограничените възможности 
за евтино и дългосрочно финансиране, както и на неикономическите бариери пред такива 
проекти.
Такайоши Като представи и някои основни констатации в областта на енергийното субси-
диране в някои от страните от Източна Европа, Кавказкия регион и Централна Азия. Спо-
ред тях в региона съществуват всички основни видове енергийни субсидии, но те варират от 
страна до страна. По-голямата част от субсидиите за изкопаеми горива са предназначени да 
облагодетелстват битовите потребители. Някои горива не се облагат достатъчно, а правител-
ствените мерки за стимулиране на енергийната ефективност и възобновимите източници на 
енергия все още са ограничени и в огромна степен не могат да се сравняват със субсидиите за 
изкопаеми горива.

Филип Пипаер, специалист „Програми“ към научното звено на ЮНЕСКО, говори за ролята на 
природното и културното наследство и важността на гражданската ангажираност и мобили-
зацията на обществена подкрепа за прехода към зелена икономика. Той подчерта важността 
на образованието за устойчивото развитие. Инициативата „Образование за всички“ (EFA) 
на ЮНЕСКО подпомага постоянното разширяване на интердисциплинарното познание в 
областта на климатичните промени, генерира надеждни и обективни данни, информация 
и възможности за ранно предупреждение благодарение на резултатите от изследвания на 
промените в климата. Програмата „Образование за устойчиво развитие“ (ESD) на ЮНЕСКО 
цели да позволи на хората да се заемат по конструктивен и креативен начин с глобалните 
предизвикателства както на днешния, така и на утрешния ден, като например климатични-
те промени, за да се създадат по-устойчиви и издръжливи общества. Филип Пипаер споде-
ли, че водещата роля на ЮНЕСКО по отношение на Образованието за устойчиво развитие е 
призната по цял свят. 



Ana Bachurova Ана Бачурова, сътрудник „Политики и климат“ към екипа за Енергийна ефективност и кли-
матични промени на Европейската банка за възстановяване и развитие, представи междусек-
торните стратегии на Банката, прилагани от 2006 г. насам. Преходът към зелена икономика 
(Green Economy Transition – GET) цели да увеличи допълнително зеления бизнес на банката 
и да включи нови дейности, като опазване на околната среда и трансфера на технологии.
Целевите дейности за банката са енергийните и ресурсни одити, подпомагането на банки-кли-
енти при създаването на пакети за кредитиране на устойчиви енергийни разработки, оцен-
ки на климатичните рискове и проучвания на пропуските в прехода и обхвата на пазарите, 
подпомагане при възприемането на оперативни или CSR стандарти. Банката също така е 
разработила индивидуализирани инструменти за финансиране, като директно финансира-
не, косвено финансиране чрез местни банки, помощ с инвестиционни грантове за трансфер 
на климатични технологии, както и смесено концесионно финансиране за преодоляване на 
предубежденията, свързани с разходите и риска. Банката работи съвместно с правителствата 
за попълване на пропуски в устойчивостта и екологичните пазари.

Лука Етер Цел 2030 – промяна в парадигмата 
за сътрудничество в развитието

Лука Етер, Старши съветник в областта на полити-
ките към Швейцарската агенция за развитие и съ-
трудничество (SDC), представи дейността и финан-
совите инструменти, с които Агенцията привлича 
частни инвестиции в SDG секторите. Той даде след-
ния пример: през 2009 г. SDC и Нестле създават 
публично-частно партньорство, за да оценят во-
дния отпечатък (WFP) на производството на кафе 
и да подобрят разбирането си за потреблението на 
водата и как да го оптимизират конкретно за про-
изводството на сорта Робуста във Виетнам. Послед-
ващ проект цели да приложи практиките за иконо-
мия на вода в по-голям мащаб.



Гуидо Брьокхофен Гуидо Брьокхофен, регионален мениджър „Търговия Китай – Африка“ към Евро-
пейски политически офис на WWF, говори за най-големия многостранен финансов 
проект в процес на разработка – инициативата „Един пояс, един път“. Той пред-
стави мащаба на проекта като сравни сумата от 800 милиарда долара, привлечени 
за дейности свързани с инициативата „Един пояс, един път“ с наличната сума за 
Официална помощ с цел развитие (76,5 милиарда долара) за един и същи период 
– между 2013 г. и 2015 г. Проектът се спонсорира от Китай и цели да донесе разви-
тие и устойчив растеж на Азия и Европа, но вероятно ще създаде и предизвикател-
ствата, които трябва да се преодолеят.



https://giphy.com/gifs/yOo0rmwiDVNZe


От бреговете на Южна Америка до Дунавската равнина и оризищата на 
Меконг човек може да намери много примери за успех по целия свят. Лек-
торите от втория панел обсъдиха потенциала на някои природни подходи 
за разрешаването на важни икономически и социални предизвикателства. 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СРЕДСТВАТА?
Панел 2: Финансови инструменти  

за прехода към зелена икономика 



Димитри Каравелас

Хулио Тресиера

Димитри Каравелас, ръководител на WWF, Гърция, предста-
ви революционната концепция „Дълг за природа“ – пред-
ложение за реструктуриране на държавния дълг на Гърция 
и създаване на възможности за разрешаване на основни 
предизвикателства, свързани с развитието и опазването на 
околната среда в Европа и по света. Икономическата криза и 
мерките за икономии се отразяват на околната среда. Непо-
критият дълг бави движението напред на цялата Еврозона и 
създава антиевропейски настроения и нагласи… Всичко това 
обаче е възможност за осъществяване на зелени промени.
WWF Гърция организира кампания за популяризиране на 
концепцията под хаштага #LessDebtMoreEarth. Планът пред-
вижда значително облекчение на дълга и ангажименти за из-
пълнение на Цели за устойчиво развитие (SDG), като опазва-
не на околната среда, жива икономика и добро управление.

Хулио Тресиера, мениджър „Програми“ за WWF в Куба, под-
черта ролята на екосистемните услуги за поминъка и иконо-
мическото развитие. Той заяви, че трайното присъствие на 
крайна бедност и продължаващото свиване на биологичното 
разнообразие са тясно свързани явления. Горещите точки с 
крайна бедност и намаляване на биологичното разнообразие 
съвпадат географски. Те са съсредоточени в селски райони, 
където поминъкът на хората зависи непропорционално мно-
го от природния капитал на горите, резерватите за животни, 
почвите, водата и дивата природа. Неговото убеждение е, че 
устойчивото развитие се появява едва след като се интегри-
рат социален, финансов и природен капитал. 

ВИЖ ВИДЕОТО

https://www.youtube.com/watch?v=Bb7Vf3z6x9g


Емили Макинзи Емили Макинзи от проект „Природен капитал“ представи подходи за устойчиво развитие 
от гледна точка на природния капитал и казуса Мианмар. Тя изложи теорията за про-
мените на WWF, която започва с научния напредък в областта на екосистемните услуги, 
създава лесни за използване подходи и инструменти, изпълнява и разказва за успешните 
реализации. Втората стъпка е да се събере информация за природния капитал и да се из-
ползва за вземането на решения с по-добри резултати за хората и природата. 
Емили Макинзи даде пример с проекта „Информиране за зелена икономика в Мианмар”, 
свързан с планирането на развитието на страната. Други типове инициативи с природен 
капитал, които WWF води в различни части на света, са набавяне на питейна вода, съз-
даване на устойчиви и годни за живеене градове, разработване на стандарти за частния 
сектор и създаване на безопасни и издръжливи крайбрежни общности.

Какво е природен капитал?

Природен капитал е запасът от възобновими и 
невъзобновими ресурси (растения, животни, въздух, 

вода, почви, минерали), които заедно създават 
поток от блага за хората.

Икономика

Общество 

Биосфера
Запаси от природен 

капитал
Стойност 

Блага за бизнеса 
и обществото

Потоци 
Системни и 

абиотични услуги



Тома Белев

Калин Класанов

Паскал Канфин

Тома Белев от проекта „Да свържем опазването на природата с устойчивото 
развитие на селските райони” и Асоциацията на парковете в България предста-
ви дейностите и резултатите от 5-годишния проект за устойчиво развитие на 
селските райони в Западна и Централна Стара планина. Проектът беше отли-
чен като най-добрия европейски проект по Натура 2000 и проби път за много 
иновативни политики за зелени разработки и подходи за управление. 

Калин Класанов, съучредител и изпълнителен директор на Roo‘bar разказа за 
успеха на неговия бизнес с екологично-чисти десертни блокчета, свързал зеле-
ния подход с икономическото развитие.

Паскал Канфин, ръководител на WWF Франция, участва във форума посред-
ством видеозапис. Той представи работата на европейските централи на WWF, 
Европейската комисия и други ключови партньори за трансформиране на фи-
нансовата система с цел да се реализират по-значителни инвестиции в инова-
ции и решения за зелената икономика. 



Форумът се състоя една седмица след като президентът на САЩ, Доналд 
Тръмп, обяви че неговата страна ще се оттегли от Парижкото споразумение. 
Международната обстановка е красноречива – повече конфронтация, по-
малко диалог. Представените данни за биологичното равновесие също 
рисуваха мрачно бъдеще. Въпреки това форумът беше оптимистичен. 
Преходът към устойчива икономика беше определен като път напред и цел, 
обединяваща държавите и заинтересованите страни в света. Участниците 
изразиха своята увереност, че времето за действие е настъпило. 

ФОРУМЪТ

Форумът имаше малък въглероден отпечатък. Нямаше хартиени папки и 
брошури. Необходимата информация се предоставяше чрез QR код на входа. 
Мястото, където се проведе форумът, беше лесно достъпно с обществен 
транспорт, а месото съставляваше много малка част от менюто за събитието.

Кратко проучване, проведено сред всички участници на форума, показа, че по-
важните въпроси, които трябва да бъдат разработени в България, включват:

- Иновативни бизнес инициативи за финансиране на проекти за опазване на 
околната среда от международните финансови институции;

- Прилагане на Парижкото споразумение за климата;
- Развитие и многостранни партньорства между държавите с висок и среден 
доход, като фактор в усилията на международните организации за опазване на 
природата;
Според проучването въпросите, които трябва да бъдат приоритет по време на 
българското председателство на Европейския съюз през 2018 г. са:

- Развитие на зелената икономика, в т.ч. устойчиво потребление и нови 
финансови инструменти за опазване на околната среда; 

- Промени в климата; 
- Ефективност на европейските фондове за опазване на околната среда; 

THE FORUM
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