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PR в тежката индустрия: постоянен код „зелено”
Вече не помня кой от PR светилата, посетили страната ни през последните години,
разказа интересна история. Агенция предложила на PR директора на голяма
индустриална компания концепция за интерактивна комуникация с публиките за
нейните екологични инициативи. Последвал отказ. Причината: „Ако го направим,
рискувам точно след два дни директорът да ме извика в кабинета си и да ми
възложи да ги накарам да млъкнат. Без да ми даде нито повече правомощия, нито
по-голям бюджет‖.
Случаят е показателен. Индустриалните компании имат комуникационни
предизвикателства, донякъде драстично различаващи се от тези на останалите
компании. Ако при вторите едно кошче за стари батерии във всеки магазин е
добър повод поне за пресрилийз, в първите тази работа я дават на стажантите.
А това, че темата „Околна среда и комуникационни практики в тежката
индустрия‖ е важна и че е необходимо да получи повече публичност, е причината,
поради която решихме да подготвим и издадем този втори специален брой на
бюлетина ―PRактики‖. С него БДВО се стреми да насочи вниманието на нас, PR
специалистите, върху проблемите, които имат колегите ни, работещи в тежката
индустрия. Тематиката обхваща добрите корпоративни практики в областта – по
отношение на комуникацията с медии, с местните общности, с институциите, с
екологичните организации, а също и комуникациите по време на криза. Които в
тези индустрии са чувствително по-разрушителни и по-големи.

Приемаме събраните в този брой мнения, позиции и коментари като начало, от
което да започнат дискусии и обмяна на опит в тази област – това е абсолютно
необходимо.
Не по-малко Христов
важна е свързаната с това работа за издигане на
д-р Александър
имиджа на нашата професия. В друг показателен случай, когато след петролния
и.д. Председател на БДВО
разлив в Мексиканския залив през миналата година ВР обяви, че си търси
говорител, от CNN сложи етикета „конкурс за най-лошата работа в света‖.
Пресилено, но симптоматично. Но е в интерес както на тежката, така и на
нашата (съвсем не лека) индустрия, подобни нагласи да бъдат променени.
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д-р Александър Христов
и.д. Председател на БДВО
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Преди години, когато в общественото пространство се заговореше за нещо еко, био или с
други думи зелено, наострях уши. Сега вече не е така. Не защото околната среда и
ограничаването на човешкия отпечатък върху нея не ме вълнуват. Напротив. Просто горните
вълшебни думички започнаха да се експлоатират по всякакъв начин. Абсурдът в маркетинговите
и публичните комуникации стигна до там, че домакински електроуреди са предлагани на „екоцена― (!), а медии провеждат конкурси под всякакви изпразнени от съдържание имена, като
"Екомания" (?!?).
Защо проблемът с това кое е зелено трябва да притеснява специалистите по PR и
организациите, които обслужват? Ще дам два примера за подвеждащо представяне на
информация, което отива отвъд безразборното прикачване на етикета еко.
Често в прессъобщенията на енергийните компании може да се види фраза от сорта на
"Нашият вятърен парк ще помогне на България да постигне 16% дял на възобновяемите източници
в произведена енергия....." Всъщност, ангажиментът на България към ЕС е през 2020 г. да отчете
16% дял на възобновяемите източници в крайното енергийно потребление, а не в производството.
Тоест целта може да се постигне например с по-малко вятърни паркове, но ако се наблегне на
енергийната ефективност.

Георги Жечев е журналист
във в. „Дневник“.
От 2008 г. поддържа
подсайта
за
околна
среда и бизнес на адрес:
www.dnevnik.bg/ekobiznes
/

Друго неточно твърдение е, че "природният газ пести вредни емисии". При изгарянето на синьо
гориво наистина се отделят по-малко парникови и други емисии спрямо въглищата например,
но в прессъобщенията почти винаги е пропуснат сравнителния енергиен източник. Дали
централите на газ ще пестят емисии спрямо тези на слънчева енергия? Напоследък темата за
глобалното затопляне "тревожи" индустириални и енергийни отрасли, които трябва да са доста
по-загрижени за други свои екологични прегрешения.
Журналистите също не са винаги точни. Например те често използват събирателното „еколози‖
за всички протестиращи и непротестиращи природозащитници. По ирония на съдбата повечето
екоактивисти (това понятие ми звучи коректно) не са завършили екология и със сигурност не са
с докторски звания в тази област. Разбира се, това не пречи да застават зад благородни каузи.
Трябва да се научим да разграничаваме кухите послания и етикети (а и да не ги произвеждаме)
3
от действителните ефекти, които един гражданин, бизнес или институция оказва върху
природата и обществото. Ако модерни изрази като еко, био и всички нюанси на зеленото
продължат да се ползват безогледно, от изхабяването им ще загубят PR професията,
журналистиката и всички читатели и потребители.
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Кое прави комуникацията съдържателна
Съвременната икономика е организирана около суровините – средата, която
познаваме има за своя основа метали и минерали. Например лаптопа, на който пиша
сега. Телефонът, по който ще се обадя. Колата, с която ще скъсявам пространства. И
да – ветрогенераторите, с които искаме да отговорим на промените в околната среда.
В доклада „Състоянието на планетата― от 2010 г. ясно се заема позицията, че това
статукво просто трябва да се промени и да започнем да организираме живота си по
съвсем друг начин. Дотогава, обаче, ние познаваме само тази система на
организиране на икономиката и съответно живота ни, и това поставя тежката индустрия
във фокуса на вниманието – тя оказва много асоциирани въздействия. Те са свързани
със здравето и безопасността на хората, околната среда, местните общности,
използваните методи и технологии за добив, преработка на суровината, управлението
на хвостохранилищата. Вижда се, че околната среда е основна тема за устойчивото
развитие на тази индустрия и това предопределя съдържанието на комуникацията.

Климентина Рашева

Управляващ партньор
Denkstatt България
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Кои са основните теми, свързани с околната среда
Очевидно е, че компания от тежката индустрия трудно може да ограничи
комуникацията си за отговорност към околната среда в рамките на частични вътрешни
събития, на които да придава особено звучене. Или пък – да използва като повод
незначителни проекти на фона на разнообразните предизвикателства, които възникват
пред нея. В основата на качествената комуникация са именно темите: какво правят
спрямо средата, в която развиват дейността си; как предотвратят кризи (готовност,
редовна проверка и обучение); как управляват емисиите и потреблението на енергия;
каква е външната комуникация; как управляват хвостохранилища; управление на
въздействието върху биоразнообразието ... изброените аспекти са част от принципите,
по които компаниите да осъществяват устойчивото си развитие и които са залегнали в
множество международни инициативи като EITI (Extractive Industries Transparency
Initiative), ICMM –(International Council of Mining & Metals) – тази инициатива има
критерии за това какво комуникират компаниите, Responsible Care (глобална
инициатива на химическата индустрия за подобрения в опазването на околната среда,
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здравето и безопасността). С това те са и в основата на развитието им по устойчив път
и дават съдържанието и насоката на комуникацията.
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Кое прави комуникацията съдържателна – продължение от стр.4
Специалистите по комуникация, които са активни в бранша, трябва да добият
много допълнителни знания и да имат представа работата на чии отдели и по какъв
начин трябва да проследяват, за да може да познават съдържанието на бизнеса и
да разбират пълноценно промените в компанията и средата. Освен това, всички
тези теми не са статични – те отразяват и динамично развиваща се среда, където
компаниите в сектора са подложени на повишаващи се изисквания за иновации,
промяна в технологиите и подхода, допълнителни проучвания на алтернативни
находища и суровини. Ако довчера едно предприятие е преработвало главно
една суровина, важна тема е каква е неговата готовност да обработва и други, как
да генерира максимални обеми от различни и сравнително сложни суровини, как
то комуникира с доставчиците си на суровина, как това променя средата.
Комуникацията трябва да отчита и важните теми на устойчивото развитие, които са
особено предизвикателство пред тежката индустрия. Например, ефективността
при използването на суровини е в топ три темите за справяне пред индустрията.
Опитният специалист знае, че постижения или проблеми в тази насока, са
особено интересни и актуални и могат да бъдат във фокуса на определена
кампания, създаване на партньорства, избор на инициативи, в които компанията
да се включи или изборът на послания.
Нещо видимо
За да бъде стойностна, комуникацията трябва да се основава изключително много
на фактите. Компаниите трябва да предвидят напредък по определени
индикатори, по-добре съобразени с изискванията на международните
инициативи. Тези факти са конкретни цифри, постижения, поставени цели,
д-р Александър
Христов
предизвикателства,
пред които
са изправени. Има теми, които са и задължителни
по и.д.
законПредседател
– замърсяване на
на водите,
БДВО количество използвани води, рекултивации,
унищожаване на терени, ефективност при преработването на суровини. Винаги
трябва да има готовност за комуникирането и познаването на важността им.
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Ако погледнем изискванията на
Глобалната
инициатива
за
отчетност
(GRI)
за
тежката
индустрия,
непременно,
се
вижда, че когато се предприеме
доклад
по
устойчивост,
непременно
трябва
да
се
коментират:
•Стратегическите приоритети и
ключови теми за устойчивото
развитие
на
компанията
в
краткосрочен и средносрочен
план, дългосрочна визия спрямо
международно-признати
стандарти;
•Глобалните
тенденции
(макроикономиески
и
политически), които въздействат
на постигането на приоритетите
за устойчивост;
•Ключови постижения и неуспехи
в определен период;
•Анализ на представянето по
отношение на поставените цели;
•Поглед
върху
очакваните
предизвикателства и свързаните с
това цели за следващата година
и цели за идващите 3-5 години.
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Кое прави комуникацията съдържателна – продължение от стр.5

Препоръчително е това, което важи за всеки един бизнес, който иска да комуникира напредък – да
е в състояние да го докаже спрямо цифри – ако миналата година постиженията са били едни, то
много важно е да се комуникират навреме предвидените за следващ период постижения и дали са
постигнати, с какви трудности е било асоциирано това постижение, от какво още има нужда
компанията. Иделизираните картини, преувеличените успехи или изборът на сладникави инициативи
въобще не подхождат на тази индустрия.

Кой се интересува от тези теми
На практика всички – защото неизменните ползи от суровините, добити и преработени, са свързани
с неизменни проблеми за околната среда. Всички участници в социалния живот са запознати с
това, но всеки отпраща темата към различна ценностна система или познания. Особено в
България, действително малко хора знаят колко инициативи за кодифициране на важните теми е
предприела индустрията и са склонни да подценяват значението им. Разбира се и предприятията в
България в някои случаи не са стигнали до това да уредят членството си в подобни инициативи, или
пък компанията – майка е член, но принципите, които произтичат от това, все още не са станали
водещи за бизнеса на място и съответно не се разпознават и от специалистите по комуникация
като приоритетни. Важно при изграждането на комуникацията е да се знае, че въпросът за
устойчивото развитие на индустрията или някоя компания, трябва да се задава винаги в контекст –
тогава аспекти за управление се нареждат всеки път в различен пъзел и различни неща изпъкват
като приоритети в различни моменти.
Хубавото
в този бизнес
е, че има много предизвикателства, асоциирани с напредъка му и още под-р
Александър
Христов
голямото
предизвикателство
и.д. Председател на БДВО е те да се управляват в баланс. Добри предпоставки за съдържателна
комуникация и качествен процес.
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Лица

Министър Нона Караджова – Министерство на околната среда и водите
Защо е важно компаниите да водят социално отговорна и
екологично чиста дейност?
Бизнесът не е някаква самостоятелна единица, той е част от
обществото и съответно носи отговорност към него.
Компаниите се създават, ръководят и развиват от хора и е
съвсем човешко и те да искат да живеят в добра и здрава
среда и да гарантират сигурно бъдеще за децата. Затова е
особено важно компаниите да организират своята дейност
така, че тя да включва и грижа към околната среда, за да я
опазим и съхраним за бъдещите поколения.

Завършва УНСС, специалност „Икономика и
организация на труда”. Специализирала
публична администрация в Института за
международно обучение, Вашингтон. От 1984
г. до 1991 г. работи в Икономическия институт
на БАН, дирекция „Регионална икономика и
икономически въпроси по опазване на
околната среда”. До 2005 г. работи в
Министерство на околната среда и водите,
след което се занимава с консултантска
дейност като ръководител на проекти в
областта на околната среда и екологията.
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Какво според Вас е нивото на екобизнеса в България?
Големите екологични проблеми у нас в резултат на
индустриалните замърсявания от 70-те и до средата на 90-те
години на миналия век са във висока степен решени. Има
изолирани случаи на аварии и нарушаване на екологичното
законодателство, но като цяло процесът на екологизация на
индустрията и бизнеса е постигнат. Европейското екологично
право поставя пред бизнеса сериозни изисквания в широк
спектър и съобразяването с тях повишава нивото на екобизнеса
в България.
Днес голямото предизвикателство за околната среда не само в
България, но и в други европейски страни, са градовете с
трафика, шума, замърсяването на въздуха, несъвършените
системи за отопление и ниската енергийна ефективност на
сградния фонд. В момента най-голямото предизвикателство
пред бизнеса в България е не само да преведе дейността си в
съответствие на изискванията на екологичните стандарти и да
не ги нарушава, а да създава и развива или да прилага
доброволно добри практики в тази област.
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Интервю с Министър Нона Караджова
(продължение от стр. 7)

Как МОСВ „помага” на бизнеса в
екологичните му практики?
Европейското екологично право е
обемно, многообразно и технически
сложно. Министерството на околната
среда
и
водите
подпомага
с
подробни методологични указания и
обучения
на
компаниите.
Установихме практика да въвличаме
бизнеса в процеса на изграждане на
нормативни екологични актове, което
му помага в най-ранен етап да е
подготвен и да организира дейността
си в съответствие с тях.
Оказва ли МОСВ контрол върху
дейността на тежката индустрия?
Това е една и от основните дейности
на
МОСВ
и
по-конкретно
на
Регионалните
инспекции
и
Басейновите дирекции.
Отговорността е твърде сериозна, за
това още през есента на 2009 година
възложих на експерти да изготвят
детайлни методологични указания към
РИОСВ
за осъществяване на тази
дейност, както и дейностите във връзка
с жалби и нарушения. Добрите
резултати
до
този
момент
са
гаранция, че тези указания са
правилни, навременни и че се
прилагат. Искам да подчертая, че
целта ни е не само да
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осъществяваме добър контрол върху
дейността на отделните компании.
Този контрол трябва да осигури
справедлива и конкурентна среда
за бизнеса. Това е особено важно за
промишлените предприятия, които са
вложили
големи
финансови
средства и за успешната им дейност
е необходима лоялна конкуренция.
Всеки месец на страницата на
Министерството се изнасят найважните резултати от контролната
дейност. По мое искане такава
подробна информация се качва и на
страниците на всичките РИОСВ.

да
изразим
подкрепата
и
признателността си към компаниите,
които не са спестили усилия и средства
за такъв вид дейности.
Ще спомена някои от наградените
компании, чиито кампании са един
достоен техен принос и добър пример
за осъзната роля и на бизнеса към
средата, която ни заобикаля. Това са
Кока Кола, Овергаз, Белла България,
Макметал Холдинг, ОМV, Холсим и още
други. Благодарни сме на всички и на
малки, и големи компании, които се
опитват и полагат усилия да направят
мястото, където живеем по-добро.

Има ли еко проект на компания,
който
Ви
е
направил
силно
впечатление?
Много са вече компаниите, които
доброволно
и
целенасочено
инвестират сериозни средства в
проекти за грижа към природата, с
желание да възпитават хората в нов
модел на поведение и отношение
към нея. Както споменах по-горе,
Министерството на околната среда и
водите насърчава и поощрява всяка
инициатива в тази посока. Не
случайно
тази
година
чрез
оперативна програма Околна среда
учредихме
призове
„Зелена
България‖ към бизнеса именно с цел

Смятате
ли,
че
в
България
реализирането на социално отговорни
кампании е само показност?
Във всички случаи компаниите печелят в
имиджово
отношение
от
такива
програми и дейности, но съм убедена и
вярвам, че основен мотив в тяхната
реализация е дълбокото убеждение на
собствениците
и
мениджърите
в
необходимостта
от
грижа
към
природата. Единствено
обединените
усилия
на
цялото
ни
общество,
взаимодействието на всички институции
– държавни учреждения,
училище,
медии, църква могат да създадат
осъзнато и отговорно отношение към
околната среда. Впечатлена съм и съм
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особено признателна към BTV и БНТ,
които реализират наистина едни
мащабни
и
общественозначими
кампании.
Каква е ролята на еко организациите
в България? Водят ли успешна
политика?
Както по цял свят, така и в България,
еко организациите са един добър
коректив на общественото съзнание и
на водените политики на централно и
местно ниво. Някои от тях реализират
интересни и успешни обществени
кампании
за
промяна
на
общественото съзнание към поголяма отговорност за условията, в
които живеем и които ще оставим за
поколенията. Но както споменах погоре това може да се случи при
обединяване на усилията на всички
нас.
Трябва ли бизнесът да се възпитава в
реализирането на еко дейности?
Не
само
бизнесът,
всички
организации и институции имат нужда
от постоянно образование в силата
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на нашето единно отношение към
природата
и
околната
среда.
Живеем в изключително динамични
условия и е изключително важно да
реагираме навременно и адекватно,
за
да
предотвратим
фатални
последствия. В този смисъл и ролята
на образователната ни система е
особено
важна.
Смятам,
че
екологията не трябва да е отделен
предмет, тя трябва да присъства по
своеобразен начин във всеки учебен
предмет, за да може да се
интегрира трайно и ползотворно в
съзнанието на всеки.
Какви
проекти
основно
се
реализират по програма Околна
среда и какви са ефектите от
тяхното изпълнение?
По програмата Околна среда се
реализират проекти в три области:
опазване и подобряване състоянието
на
водите,
подобряване
управлението на битовите отпадъци и
защитата на почвите и опазване на
биоразнообразието и защита на
природата.

В резултат на реализирането на тези
проекти се предотвратява изхвърлянето
на мръсните води от по-големите
населени места в нашите реки и
морето, което води до подобряване на
тяхното
състояние,
съответно
до
подобряване на средата, в която
живеем. Чрез тези проекти повече от
половината общини в България вече
изграждат или предстои да изградят
системи за модерно управление на
отпадъците, за да се предотвратят
незаконните сметища и замърсяването
на природата. При реализирането на
проектите по първите две области се
създават много работни места, което
води и до силен социален ефект. Не помалко са важни и проектите в третата
област
за
опазването
на
биоразнообразието
в
защитените
територии
и
предотвратяване
изчезването на застрашени видове.
В тази връзка Министерството на
околната
среда
и
водите
води
изключително последователна политика в
подкрепа на качествени и значими
проекти по програмата Околна среда.
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Термините на климатичните промени
Климатичните промени напоследък са навсякъде в новините. Нямате ли понякога усещането, че имате
нужда от речник, за да разберете какво ви говорят или пишат по темата? Затова по-долу ще намерите
точно това – речник на най-често употребяваните термини, свързани с глобалното затопляне.

новини
2°C: Най-високото повишение на световната температура над
пред-индустриалните нива, което, според общото мнение на
учените, няма да доведе до катастрофални климатични промени.
Адаптационен фонд: Фонд, създаден под протокола от Киото, за да
осигури средства за адаптационни проекти в развиващите се
страни, които са най-потърпевши от климатичните промени.
Адаптация: Мерките, предприемани за справяне с ефектите от
климатичните промени. Адаптацията включва промени в начина на
живот, инфраструктурата и начина на правене на бизнес и
производството, за да се справи човечеството с тези промени.
Базова година (Base Year): Годината, която използваме, за да
дефинираме нивото на емисиите, използвани при целевото
намаляване на емисии. Например, правителството на Австралия е
обявило, че до 2020 г. ще постигне намаляване на вредните емисии
с от 5 до 25% под нивото им от 2000 г. (базовата година).

Биогорива: Горива, произведени от живи организми, или от
отпадъците на живи организми. За да бъде признато за биогориво,
едно гориво трябва да съдържа над 80% възобновяеми съставки.
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Термините на климатичните промени – продължение от стр.10
Водно-електрическа енергия: Енергия, създадена от силата на движещата
се вода. Водно-електрическата енергия е възобноваема и не замърсява, но
може да има негативно отражение върху локалното биоразнообразие в
зоната, в която се произвежда.

Геотермална енергия: Топлината от вътрешността на
Земята, която се получава при разпада на радиоактивни
елементи, и която можем да видим на повърхността като
пара и топла вода. Геотермалната енергия може да се
използва за без отпадна енергия.

Въглероден двуокис (CO2): Един от основните парникови газове, който
причинява климатичните промени. Въглеродният двуокис се отделя при Глобално затопляне: Често използвано като синоним на
изгарянето на твърди горива, например въглища, петрол, природен газ, както климатичните промени, глобалното затопляне се отнася до
и на дървен материал. Най-често въглеродният диоксид се измерва в тонове. повишаването на среднитите глобални температури на
повърхността на Земята, причинено от парниковите газове.
Въглероден интензитет (Carbon intensity): Тази стойност отчита нивото на
въглероден двуокис, произведено за постигането на един долар Еквивалент на въглеродния диоксид (CO2e): Тази единица
икономическа производителност.
се използва за измерване на потенциал за влияние върху
глобалното затопляне на различните парникови газове.
Въглероден отпечатък: Измерване на въглеродното замърсяване, причинено Потенциалът на въглеродния диоксид служи като
от човек, бизнес или организация на дневна база. Обикновено въглеродният референция при измерването на потенциала на другите
отпечатък се измерва в тонове въглероден диоксид, произведен за година. парникови газове.
Това измерване отчита дейности като пътувания, изгаряне на твърди горива
(за отопление на сгради, транспортни средства, готвене и др.) и употребата Емисии:
Освобождаването
на
замърсяване
в
на елекрическа енергия от конвенционални източници (невъзобновяеми).
атмосферата.
Въглеродна неутрализаци (въглероден офсетинг) (Carbon offsetting):
Ситуация, при която юридическо или физическо лице плаща определена
сума, за да „откупи‖ въглеродното замърсяване, което е причинило. Парите,
набрани по такъв начин, се използват в проекти за възобновяема енергия,
енергийна ефективност, залесяване на обезлесени зони и др.
Възобновяема енергия: Енергия, която се получава от естествени, природни
източници, като вятър, слънце, вода, както и от биогорива като тор, масло от
ленено семе и др. Тези източници са възобновяеми, защото са част от
природното „производство‖ и са неизчерпаеми. Възобновяемите енергийни
източници или отделят нищожно замърсяване, или изобщо не отделят
замърсяване.
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Eнергийна ефективност: Използването на по-малко
количество енергия за произвеждането на единица
продукт или услуга.
Етанол: Гориво, произведено от продукти като царевица,
захарна тръстика или домати. Етанолът отделя значително
11
по-малко количество вредни емисии в сравнение с
традиционните горива на петролна основа, но в същото
време нуждата от големи земеделски площи за
производството му, повдига въпроси доколко етанолът е
оправдан и практичен заместител на петролните горива.
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Термините на климатичните промени – продължение от стр.11
Залесяване: Засаждането на дървета в райони на изсечени пред това гори.

Кафяви (лигнитни) въглища: Един от многото видове въглища. Въглищата се
образуват при разграждането на органичната материя за дълги периоди от
време. Кафявите въглища са по-особени, защото са с относително млад
произход и когато горят, отделят по-високо съдържание на въглероден
диоксид, в сравнение с другите видове въглища.

новини

Квоти за вредни емисии: Според Протокола от Киото, са предвидени и т.
нар. „гъвкави механизми― за ограничаване на вредните емисии, приети на
първата среща на държавите от Протокола от Киото в края на 2005 г. Тези
механизми се изразяват в следното:
•Търговия с квоти за вредни емисии, при която държавата или стопански
организации на нейна територия могат да продават или купуват квоти за
отделянето на парникови газове от националните, регионалните или
международните пазари (чл. 17 от Протокола).
•Механизми за чисто развитие — проекти, при които развиващите се
държави получават инвестиции за строежа на нови мощности за сметка на
стари.
•Съвместно изпълнение — проекти за намаляване на изхвърлянето на
парникови газове, които се изпълняват на територията на държава от
Приложение А за сметка на друга държава от Приложение А (чл. 6). Това
дава възможност на развитите държави, които не могат да намалят
собствените си емисии на парникови газове, да инвестират в икономиките
на страни в преход, получавайки дял от намалените емисии.
Метан: Парников газ, който е над 20 пъти по-ефективен при задържането на
топлина в атмосферата от въглеродния диоксид. Метанът, от друга страна,
се задържа в атмосферата значително по-кратко – между 9 и 15 години.
Метанът често се асоциира със земеделието (преживните животни и
почвените бактерии), но бива произвеждан също от минното дело,
индустриалните процеси, сметищата, системите с природен газ и др.

PRактики, брой 34, 26 септември 2011 г.

Специалното издание на ―PRактики‖ се реализира с любезната подкрепа на

речник

Термините на климатичните промени – продължение от стр.12

Обезлесяване: Отсичането, прочистването, изгарянето или изкореняването на дървета и дъждовни гори за освобождаването
на терени за други дейности, или заради добиване на дървен материал.

новини

Парникови газове: Това са газовете в атмосферата, които осигуряват, чрез задържане на слънчевата топлина, достатъчно
топлина на Земята в степен, която позволява поддържането на живота. Но твърде високото съдържание на парникови газове
в атмосферата причинява прегряване на Земята (парников ефект), което може да резултира в глобални климатични
промени. Основният парников газ е въглеродният диоксид. Други основни парникови газове са метанът (CH4) и диазотният
оксид (N2O).

Протокол от Киото: Ключов международен документ, подписан в допълнение към Рамковата конвенция на ООН за
изменението на климата, който влиза в сила на 16 февруари 2005 г. Този документ е на практика международно
споразумение за контрол над глобалното затопляне, ангажиращо подписалите го държави да намалят своите емисии от
парникови газове. Протоколът е подписан на 11 декември 1997 г. в Киото и до момента е ратифициран от 141 страни.
България ратифицира Протокола от Киото през 2002 г. Според него, индустриализираните държави са задължени да
изпълнят количествени цели за редуциране или лимитиране на своите емисии от парникови газове. Освен това, Протоколът
от Киото създаде и нов вид пазар, този на международната търговия с емисии от въглероден диоксид. Протоколът от Киото е
първото глобално споразумение за опазване на околната среда, основано на пазарен принцип за регулиране, изразяващ
се в международна търговия с квоти за вредни емисии. Действието на Протокола от Киото изтича през 2012 г.
Твърди горива: Съставени са от организми, които са мъртви от милиони години. В тази категория попадат въглищата,
петролът и природният газ. Когато твърдите горива изгарят, за да произведат енергия, те отделят въглероден диоксид.
Улавяне и съхраняване на въглерод (Carbon Capture and Storage - CCS): Процесът на улавяне на въглеродни емисии от
техния източник, например електрически централи, транспортирането им и съхраняването им под земята, най-често в
естествени геоложки формации.
Ppm: Части на милион (Parts per million). Терминът се използват като референция за концентрацията на парникови газове в
атмосферата.
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WWF България
WWF е една от най-големите и опитни независими природозащитни
организации в света с над 5 милиона доброволци и глобална
мрежа, която работи в повече от 100 държави.
Вече 50 години мисията на WWF е да спре влошаването на околната
среда на планетата, за да може в бъдеще хората да живеят в
хармония с природата.
Когато участва в иновативни
частния сектор, WWF работи
променят начина, по който
екологичния им отпечатък и
иновативни решения.

и предизвикателни партньорства с
с компании, за да им помогне да
правят бизнес, за намаляване на
за насърчаване на промените и

Основните ръководни принципи за корпоративна ангажираност на
WWF са прозрачност, измерими резултати и правото да не се
съгласяваме.
Константин Иванов

Координатор
комуникации
WWF България
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WWF смята, че ако убедиш само 100 ключови компании да заработят
устойчиво, световните пазари ще се изместят към опазването на
планетата.
Работата с компании не е на всяка цена. Едва 10-15% от глобалния
бюджет на WWF идва от проекти с бизнеса. Накратко – WWF не
работи с компании, които се занимават с твърд алкохол, тютюневи
изделия, оръжие и боеприпаси, както и с атомни електроцентрали и
фирми за тестове върху животни.
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WWF България – продължение от стр.14
В България например никога не бихме работили с една от големите местни банки, свързани със ски
зоните в Национален парк Пирин и Природен парк Витоша, както и с една от чуждите банки, свързана с
планове за застрояване на нарочно закритата Защитена местност Камчийски пясъци на брега на Черно
море.
Често се налага да отказваме партньорства, защото не искаме да садим дръвчета в центъра на София
или да почистваме градинки. Също така отказваме да работим с компании, които смятат, че правят
голяма услуга на обществото, просто защото спазват екологичното законодателство.
Пример за съвместна работа в тежката индустрия е работата на WWF с Lafarge, световен лидер в
производството на строителни материали. През 2000 г. това беше първата индустриална група, която се
превърна в партньор на WWF и си постави за цел намаляване с 20% от нетните си емисии на CO2 през
периода 1990-2010. До 2010 г. Lafarge постигна намаление от 21.7% и се ангажира за по-нататъшно
намаляване на нетните си емисии на парникови газове с 33% на тон цимент под нивата от 1990 г. до 2020 г.
Завършен е скрининг за 94% от 716 активни кариери в рамките на групата. Половината кариери, които са
край защитени зони или сайтове, които съдържат списък видове от Червената книга на IUCN , имат планове
за управление на биоразнообразието.
WWF работи в България от 90-те години на ХХ в. WWF възстановява влажни зони по Дунав, както и ценни и
редки растителни и дървесни видове в десет български природни паркове. Организацията работи за
въвеждането на модерни механизми за опазване на природата, известни като „плащания за екосистемни
услуги‖.
15

WWF е инициатор на световната инициатива „Часът на Земята‖ и на българската „Национален ден на
природните паркове‖.
WWF е съосновател на коалицията от вече над 50 неправителствени организации и граждански групи „За
да остане природа в България‖, която се бори за опазването на националните паркове Рила и Пирин, на
Природен парк Витоша, на Иракли и Камчийски пясъци.
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забавление/ от Симона Стефанова


Зелен PR?
Истина е, че през последните години зеленото корпоративно поведение доби почва и се наложи като
устойчива тенденция дори и в България. И нека нескромничим – това е плод на усилията именно на хората
от PR гилдията. Със зелените си идеи PR-ите успяха да посеят убеждението, че да живееш в хармония с
природата, не ощетява, а облагородява. Защо ли? От плодородните еко решения печелят всички, както
хората, така и природата. И най-хубавото не само, че не е срамно да се рециклират еко идеи между
колеги, всъщност е препоръчително до безкрай. Като например да посееш химикалката си след като я
използваш или да се сдобиеш с модерна пазарска чанта, която да влезе в употреба за поне един сезон 
Да се срамуват оставяме компаниите, които влагат
толкова усилия да симулират еко отговорност, че не
забелязват колко много губят през това време:
Еко активисти протестират пред компания. PR
мениджърът излиза и се среща с техен представител.
Но, разбира се, ние винаги сме били толкова
загрижени за вашата кауза!
-

Добре, но за коя от двете?

-

За която кажете!
16

И не забравяйте да рециклирате до безкрай, за да има
безкрай, защото каквото посееш, това ще пожънеш. Еко
слова, идващи от Еко Бюлетина на БДВО, заради който
не е пострадало нито едно невинно дръвче 
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