


Какво ще представим днес?

Ще разгледаме предимствата и недостатъците на следните решения за намаляване 
на въглеродните емисии:

●  Ядрената енергия

●  Слънчева и вятърна енергия

●  Роля на водорода в новата енергийна система

● Стратегии за драстично намаляване на енергийното потребление и това на 
природни ресурси



За да успеем да задържим затоплянето под 2°C:

● Парниковите емисии трябва да отбележат своя пик преди 2025 г. в контекста на 
драстично намаляване на емисиите между настоящето и 2050 г.

● Годишните емисии на CO₂ трябва да намалеят с 48% до 2030 г. спрямо нивата от 2019 г., и 
да достигнат нетно нулево равнище до 2050 г.

● Емисиите на метан трябва да намалеят с 1/3 до 2030 г. и с близо 1/2 до средата на века.

● Употребата на изкопаеми горива до 2050 г трябва да намалее съответно:
○ Въглища - 100%, нефт - 60%, газ - 70%;
○ Въглища - 95%, нефт - 60%, газ - 45% – при по-широко улавяне на въглерод

● Глобалното затопляне не може да бъде ограничено значително под 2°C без резки 
намаления на емисии в енергийния сектор.

Какво обобщихме миналия път?



Какво обобщихме миналия път?

● Разгледахме тъй наречените илюстративни сценарии за смекчаване на 

климатичните промени. 

● Всеки от тях представлява комбинация от специфични мерки за бързо и мащабно 

намаляване на въглеродните емисии и задържане на затоплянето до 2 градуса.

● Петте илюстративни сценария са съпоставени на фона на два други сценария, които 

водят до затопляне от около 3 градуса. 

● Сценариите включват: Neg (Negative Emissions), GS (Gradual Strengthening of climate 

action), Ren (Renewables), LD (Low Demand), SP (Shifting Pathways toward UN 

Sustainability Goals), CurPol (Current Policies), ModAct (Moderate Action).



Какво обобщихме миналият път?
IPCC



● Ядрената енергия може да осигури нисковъглеродна енергия в 
голям мащаб.

● Това ще изисква подобрения в управлението на конструкцията 
на реакторите, които обещават по-ниски разходи и по-широко 
използване.

● В същото време ядрената енергетика продължава да страда от 
високи разходи, високи първоначални инвестиции, 
предизвикателства, свързани третирането на радиоактивни 
отпадъци и варираща обществена приемственост и политическа 
подкрепа.”

Ядрена енергия





Възможности за ядрената енергетика

Удължаване на експлоатацията на сегашния флот:

● Към края на 2020 г. две трети от ядрените реактори ще са работили повече от 30 години. 
Стандартният срок на експлоатация на повечето от съществуващите реактори е 30-40 години. 

● Инженерните оценки установяват, че реакторите могат да работят безопасно по-дълго, ако 
ключовите, заменяеми компоненти (например парогенератор, механично и електрическо оборудване, 
контролно-измервателна апаратура и части за управление) се сменят или обновяват. Първото 
разглеждано удължаване на експлоатационния срок в повечето страни обикновено е 10-20 години. 

● Удължаването на експлоатационния срок е значително по-евтино от новото строителство на ядрени 
централи и е конкурентно спрямо останалите нисковъглеродни технологии.



Възможности за ядрената енергетика

Изграждане на нови конвенционални съоръжения за ядрена енергия:

● Това са познатите големи реактори, но със значителни технически подобрения от гледна точка на 
предотвратяването на инциденти. 

● В доклада се казва, че, въпреки слабата вероятност, остава потенциал за случването на ядрени 
аварии, чието въздействие на радиационно облъчване може да бъде голямо и дълготрайно.



Възможности за ядрената енергетика

Изграждане на нови съоръжения, разчитащи на иновативната технология на малките модулни реактори:

● Някои от проектите на тези реактори са достигнали етапа на изграждане на първия по рода си 
реактор от този вид, но много от тях все още са във фаза на концептуализация. Развитието на пазара 
до началото на 2030 г. ще зависи силно от успешното внедряване на прототипите през 2020 г. 

● Малките модулни реактори имат за цел да предложат повишена способност за следене на 
натоварването, което ги прави подходящи за работа в по-малки системи с нарастващ дял на 
променливи възобновяеми енергийни източници. Модулността и предварителното производство 
извън площадката могат да позволят по-голяма ефективност на строителството, по-кратки срокове за 
доставка и оптимизиране на общите разходи.



Предимства 

● Може да произвежда нисковъглеродна енергия в голям мащаб.

● Има достатъчно ресурси за значително увеличаване на използването на ядрената енергия. 
Конвенционалните уранови ресурси се оценяват като достатъчни за период от над 130 години при 
сегашните нива на използване.

● Предимства по отношение на земеползването и въздействието върху околната среда. Заема се 
малко земя и, като изключим радиоактивния отпадък, източниците на замърсяване са малко. 

● Инфраструктурата и процесите се нуждаят от малко количество материали на единица произведена 
енергия. Основните материали, които се ползват, са алуминий, мед, желязо, редки метали.



Недостатъци

● Крие сериозни рискове в случай на авария, които само растат с увеличаването на природните бедствия и 
политическата нестабилност на глобално ниво в контекста на климатичните промени. Създава рискове, 
свързани с разпространението на ядрени оръжия.

● От техническа гледна точка е сложна за управление, поддръжка и интегриране и изисква значително време, 
за да бъде вкарана в действие.

● Има нужда от големи първоначални инвестиции. Някои проекти могат да надхвърлят обща стойност от 10 
млрд. щатски долара.

● Предизвикателства, свързани с обезвреждането на радиоактивните отпадъци

● Варираща обществена подкрепа. Причина за това са големите ядрени аварии от Три Майл Айлънд в САЩ, 
1979 г., Чернобил в Съветския съюз, 1986 г., и Фукушима в Япония, 2011 г.

● Някои ядрени електроцентрали, могат да черпят големи количества вода (тези които използват системи за 
еднократно охлаждане вместо затворени цикли), с което да създадат конкуренция за ползване на местните 
водни ресурси, включително задоволяване на основни нужди на населението.
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“За страните, които избират ядрената енергия в енергийния си 
портфейл, стабилните политически условия и подкрепа, ясните 
регулаторни режими и адекватната финансова рамка са от 
решаващо значение за успешното и ефективно прилагане.”



Каква площ от земното кълбо е 
необходима, за задоволяване на 
консумация на енергия на 
човечеството единствено със 
слънчева енергия?



Каква площ от земното кълбо е 
необходима, за задоволяване на 
консумация на енергия на 
човечеството единствено със 
слънчева енергия?

302500 кв.км.



One of the biggest solar parks in Europe - Mula Photovoltaic Power Plant

По-голямата част от действащата ВЕИ инфраструктура в момента е под формата на парковете за 
възобновяема енергия (utility-scale infrastructure). Те произвеждат енергия, подават я към мрежата, 
продавайки я на крайните потребители и генерирайки печалба. 



Мегапаркове

● За да се произведе 1 MW електроенергия от слънчева енергия са необходими 
приблизително 2 хектара земя. 

● Това теоритично означава, че може да задоволим световното търсене на енергия като 
покрием с фотоволтаични панели квадратно пространство с размери 550 км на 550 км, 
което представлява  около 0,2 % от площта на Земята. 

● При днешните тенденции за постоянен растеж на консумацията на енергия, през 2100 г. 
ще ни трябва двойно по размер пространство за задоволяване на нуждите. 



● Разгръщането на енергийна инфраструктура в огромни мащаби е свързано с преобразуване, и съответно 
загуба, на големи земни пространства извън градовете, които представляват екосистеми с по-ниска или по-
висока природна и социална стойност или се използват за земеделие. 

● От гледна точка на биоразнообразието, фотоволтаичните паркове крият физически рискове за местните 
птици, налагат промяна на характера на местната растителност и почва и могат да са източник на 
замърсяване на водните ресурси. 

● Косвените въздействия върху биоразнообразието могат да възникнат заради увеличена миграция на хора към 
даден район в търсене на икономически възможности и създаването на пътища към недостъпни преди 
райони. 

● Преобразуването на естествени природни местообитания, като естествени гори, пасища, мочурища и 
торфища, както и нарушаването на качеството на почвите, води до загуба на естествени поглътители на 
въглеродни емисии и съответно до увеличаване на въглеродните емисии.

● Други въздействия, които трябва да бъдат отчетени, са свързани с предоставяне на екосистемни услуги, т.е. 
ползите и ценностите, които хората получават от природните ресурси. Новата инфраструктура може да 
наруши предлагането на екосистемни услуги или да ограничи достъпа до тях, включително достъпа до храна 
и вода, както и развлекателни, културни (включително чувство за място и принадлежност) и други 
нематериални ползи. 



IPCC
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Намаляване на негативните въздействия

● Съществуват различни стратегии за намаляване на негативните въздействия на соларната инфраструктура 
върху земята. 

● Например, интегриране на слънчевата енергия с други видове ВЕИ, комбиниране на фотоволтаици и 
земеделски култури, които толерират сянка, изграждане на инсталации, върху водни площи, депа за 
отпадъци, вече увредена земя и др.. 

● Същевременно, планирането на подобни проекти е по-сложно за изпълнение и е свързано с допълнителни 
разходи. 

● Едни от най-смислените места за изграждане на фотоволтаични инсталации остават градовете, където 
природата е вече заличена. 

● Градовете се оформят като водещи центрове на генериране на емисии. През 2020 г. градските емисии 
представляват около 70% от всички емисии с тенденция за вземане на още по-голям дял. 

● Производството на енергия в близост до потребителя намалява енергийните и материални загуби при 
транспортирането на енергията.





● Национален план за възстановяване и устойчивост (от 16.04.22 г) заделя десеторно повече средства 
за разгръщане на мащабна ВЕИ инфраструктура извън градовете в сравнение с средствата 
заделени за подпомагане на изграждането на енергийна инфраструктура в градска среда.

● Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в 
еднофамилни сгради и многофамилни сгради - 240 млн лв. с период на изпълнение 2022-2025 г.  

● Програма в подкрепа на изграждането на минимум 1.4 GW ВЕИ - 2 006.7 млн лв.с период за 
изпълнение 2022-2026 г. Изискване инсталациите да имат минимален капацитет от 285 мегавата. 
Липсват изисквания за това къде могат да се изграждат инсталациите.

● Защитена зона “Айтоска планина” е едно от няколко природни местности, където има декларирани 
намерения за построяване на соларен парк. 

● България е държавата в ЕС с най-скоростна загуба на естествени пасища в последните години, 
основно заради индустриалното земеделие и незаконното застрояване на природни територии.



● Потенциалът на електрическите системи, захранвани предимно от възобновяеми енергийни 
източници, ще стават все по-голям през следващите десетилетия, но предизвикателство ще бъде 
цялата енергийна система да се захранва само с възобновяема енергия. 

● Голям дял от променливата фотоволтаична и вятърна енергия може да бъде включен в 
електрическите мрежи чрез батерии, водород и други форми на съхранение.



Роля на водорода в енергийната система

● Водородът може да се произвежда по различни начини и от различни източници на суровина и гориво, като тези 
процеси имат различно отражение върху емисиите. 

● Водородът може да се транспортира по различни начини и под различни форми, както и да се съхранява за по-
дългосрочна употреба. 

● Той може да се използва за производство на електроенергия, топлинна енергия, транспорт, промишлени нужди и 
съхранение на енергия. В нисковъглеродните енергийни системи се очаква водородът да се използва за приложения, 
които не са толкова подходящи за електрификация, като например гориво за тежкотоварен автомобилен транспорт и 
корабоплаване или като химическа суровина.

● Водородът може да замени производството на електроенергия на базата на природен газ в някои региони и да 
подпомогне интегрирането на променливите възобновяеми енергийни източници в електроенергийните системи, като 
осигури средства за дългосрочно съхранение на електроенергия.

● Енерго-носителите на водородна основа, като амоняк и синтетични въглеводороди, могат да се използват и в 
енергоемките отрасли и в транспортния сектор. Тези енергийни носители на водородна основа се съхраняват по-
лесно от самия водород.

● Водородът би могъл също така да осигурява нисковъглеродна топлина за промишлени процеси или да се използва за 
директна обработка на желязна руда.



Hydrogen value chain

IPCC



Водород - предимства и недостатъци

   

● Понастоящем водородът има ограничено приложение - ползва  се главно за производство на 
място на метанол и амоняк.

● Произведеният с ниски или нулеви въглеродни емисии водород понастоящем не е конкурентен за 
широкомащабни приложения, но вероятно ще има значителна роля в бъдещите енергийни системи 
поради широкия си спектър от приложения.

● Основните предизвикателства пред водорода са: икономически ефективно производство с ниски 
или нулеви въглеродни емисии, разходи за инфраструктура и доставка, заемане на голяма площ, 
поддържане на чистотата на водорода и свеждане до минимум на изтичанията, управление на 
разходи и ефективност на крайните употреби.



Да запазим ли растежа?



40 EJ/yr → 700EJ/yr
Renewable energy grows 17.5 times!

IPCC

Сценарии на растеж



40 EJ/yr → 600 EJ/yr
Renewable energy grows 15 times!

Total energy according to CurPol scenario

IPCC
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● Преходът към нисковъглеродна енергетика ще промени инвестиционните модели и ще създаде 
нови икономически възможности. 

● Общите нужди от инвестиции в енергетиката ще нараснат в сравнение с настоящите през 
следващите десетилетия, ако затоплянето бъде ограничено до два градуса. 

● Това увеличение ще бъде много по-слабо изразено от преразпределението на инвестиционните 
потоци, което ще се наблюдава от изкопаеми горива без CCS към възобновяеми енергийни 
източници, ядрена енергия, CCS, електрически мрежи и съхранение и енергийна ефективност при 
крайното потребление.



● Зеленият растеж се определя като икономически растеж, което е устойчив от екологична гледна точка. 

● Тоест, растеж, който не компрометира в дългосрочен план природните ресурси и екологичните услуги, от които зависи 
благосъстояние на човечеството. 

● Концепцията за зелен растеж почива на твърдението, че е възможно отделяне на икономическия растеж от използването 
на природните ресурси и въздействието върху околната среда. Терминът за това е decoupling. 

● В последния доклад на IPCC, възможността за decoupling се отхвърля.

Всичко това ни води към понятието 
Зелен растеж. 



“Тенденциите в световен мащаб показват, че в най-добрия случай през ХХ в. е било налице само 
относителен decoupling. Абсолютният decoupling е рядкост и се наблюдава само по време на 
рецесии или периоди на нисък или никакъв икономически растеж.”

Абсолютен decoupling - използването на ресурси намалява с нарастването на БВП

Относителен decoupling - използването на ресурсите нараства с по-бавни темпове, сравнено с темповете на 
нарастване на БВП



UN Economic 
Commission

Europe 
Технологиите за възобновяема енергия изискват по-голям набор и количество от минерали за 
тяхното производство за разлика от други технологии. 



IEAОще растеж…



Едни и същи компании копаят за въглища и материали за енергийния преход. 



IEA



IEA

Най-големите производители на някои от водещите минерали за енергийния преход  се намират в държави в Глобалния юг с 
нестабилна политическа ситуация, създаваща условия за социални посегателства и унищожение на природата в името на частни 
интереси.





● Ако не се управляват отговорно, добивът и преработката на метали имат значителни екологични и социални 
въздействия. Те включват:

● Кобалт: Замърсяването на въздуха, водата и почвата с тежки метали е довело до тежки последици за здравето на 
и местните общности в ДР Конго, а районът на добив на кобалт е едно от десетте най-замърсени места в света. 
Около 20 % от кобалта от ДР Конго се добива от занаятчийски мини, в които се работи при опасни условия, в 
ръчно изкопани мини, и много от работниците са деца. За да се задоволи бъдещето търсене, се планира 
откриването на нови мини в ДР Конго, както и в Австралия, Канада, Индонезия, САЩ, Панама и Виетнам.

● Мед: Добивът на мед може да доведе до замърсяване с тежки метали, както се вижда в Чили, Китай, Индия и 
Бразилия, Замбия. 

● Литий: Основната причина за безпокойство е замърсяването и недостигът на вода в тъй наречения “литиев 
триъгълник” - Аржентина, Боливия и Чили, както и неадекватното обезщетение за засегнатите местните общности.



● Ако не се управляват отговорно, добивът и преработката на метали имат значителни екологични и социални 
въздействия. Те включват:

● Никел: Наблюдават се поражения върху сладководните и морските екосистеми основно в Канада, Русия, 
Австралия, Филипините, Индонезия и Нова Каледония.

● Редки земни метали: Преработката на редкоземни метали изисква големи количества вредни химикали и 
произвежда големи количества твърди отпадъци, газове и отпадъчни води. Въздействия са наблюдавани в Китай, 
Малайзия и исторически в САЩ.  В Канада, Гренландия, Малави, Южна Корея, Уганда и др. Африкански страни се 
планира откриване на нови мини.

● Сребро: Случаи на замърсяване на почвата и водата с тежки метали от скорошни и исторически мини в САЩ, 
Мексико, Перу и Боливия, както и на социални конфликти в Гватемала.



IEA

Значителен процент от материалите за енергийния преход се обработват в Китай, където за производствените 
процеси се използва енергия от изкопаеми горива и се експлоатира човешки труд при лоши работни условия.  



Добивът на метали за зелената 
индустрия не е по-чист от 
останалите видове добив на 
природни ресурси. Нито 
компаниите и политиките в 
областта зачитат повече правата 
на човека.





● Съдейки от предложените сценарии в доклада, изглежда, че можем да постигнем отделяне на 
икономическия растеж от растежа на парниковите емисии, поне до 2100 г. Но драстичният скок в 
парниковите емисии е само симптом на това, което движи екологичната криза, в която се намираме 
днес.

● “Промените в климата, предизвикани от човека, са последица от повече от един век емисии на 
парникови газове в резултат на неустойчиво използване на енергията, земеползване и промяна 
на земеползването, начин на живот и модели на потребление и производство,” се казва в 
доклада.



Ако изберем движещата сила на действията ни за смекчаване на климатичните промени да бъде единствено растежът, 
може неочаквано да се озовем някъде на картинката вляво, вместо на тази вдясно. 



Какво може да ни движи, 
освен растежът?



● Между 2000 г. и 2019 г. делът на населението с достъп до електроенергия е нараснал от 73% на 90%. 

● Повечето от тези хора са получили достъп до електричество, базирано на изкопаеми горива.

● Все повече хора получават достъп до електричество от възобновяеми източници.

● Децентрализираните системи с ниски емисии се оказват икономически ефективен начин за осигуряване на 

електроенергия в селските райони.

● В този контекст, целта за преодоляване на енергийната бедност чрез ползване на възобновяеми енергийни 

източници може да бъде двигател на енергийната трансформация.

Достъп до енергия



Фокус върху целите за устойчиво развитие

Сценарият поставя на преден справянето с бедността, глада и неравенствата, постигането на добро здраве, 
качествено образование и достойна работа, както и останалите цели за устойчиво развитие, като косвен 
резултат намалява повече от наполовина глобалното потребление на енергия. 

IPCC



Love for Life, Коста Рика, Централна Америка 

Проектът “Love for Life” включва изграждането на соларни системи за 20 къщи, училище и здравен център, като същевременно 
подкрепя програма за обучение на работна ръка и техническо обучение за коренните общности в Коста Рика.

Сред целите му е самоопределението на коренното население, справедливостта по отношение на климата и опазването на 
екосистемите чрез устойчив достъп до автономна слънчева енергия. 





Какъв може да бъде 
приносът от нашите 
индивидуални действия 
за намаляване на 
емисиите?
Най-малко 5% до 2030 г и над 5% до 2050 г.



34%       24%        22%        15%        5,6%

34%                       66%      34%        

енергетика   индустрия   земеползване   транспорт   сгради 

енергетика             индустрия + сгради + транспорт    
                 
                                                  всичко останало

Около 66% от всички въглеродни емисии, 
които генерираме, се дължат на секторите 
индустрия, сгради и транспорт.

Емисиите в тези три сектора растат заради:

● Нарастване на търсенето на 
материали и промишлени продукти 

● Увеличение в жилищната площ на 
глава от населението

● Нарастване на енергийната 
консумация при сградите

● Големи разстояния на пътуване
● Растящи размери и тегло на 

превозните средства

Дял въглеродни емисии за 2019 г. :IPCC



● Всеобхватна стратегия за намаляване на потреблението във всички сектори 
може да намали парниковите емисии в световен мащаб с 40-70% до 2050 г.

● Това ще изисква промени в социално-културните фактори и в дизайна и 
използването на инфраструктурата, както и въвеждане на технологични 
решения за крайните потребител.



Сценарият LD-IMP (low demand) включва ефективно използване на ресурсите, промени в 
моделите на потребление в световен мащаб, водещи до ниско търсене на ресурси, като 
същевременно се гарантира високо ниво на услугите и задоволяване на основните нужди.

IPCC



● През последните 50 години световната икономика се е увеличила почти пет пъти, което се дължи главно на 
трикратното увеличение на добива на природни ресурси и енергия, което стимулира растежа на 
производството и потреблението. 

● За този период населението на света се е увеличило два пъти, до 7,8 милиарда души. Въпреки, че средното 
благосъстояние също се е удвоило, около 1,3 милиарда души остават бедни, а около 700 милиона души 
продължават да гладуват.

● В целия свят хората живеят по-дълго, те са по-образовани и имат по-големи възможности от предишните 
поколения, но разликата в благосъстоянието между богатите и бедните се увеличава както между отделните 
държави, така и в рамките на самите тях.

Making Peace with Nature, UN report



В световен мащаб, 10% от домакинствата с най-висок доход на глава от населението допринасят за 34-45% от 
емисиите, докато долните 50% най-бедни домакинства допринасят за едва 13-15%. В случая, най-бедните 
домакинства харчат по-малко от 3 щатски долара на ден на член от семейството, а най-богатите - повече от 23 
долара на ден на член от семейството.

IPCC



● Лицата с висок социално-икономически статус допринасят непропорционално 

много за емисиите и имат най-голям потенциал за намаляване на емисиите, 

например като граждани, инвеститори, потребители, ролеви модели и 

професионалисти.

● Високото потребление на стоки може да бъде намалено чрез облагане на 

абсолютното богатство, без да се застрашава благосъстоянието.



Човешко благосъстояние

● Стандарт за достоен живот - набор от минимални материални изисквания, необходими 
за постигане на основно човешко благосъстояние, включително храна, подслон, 
базови условия за живот, облекло, здравни грижи, образование и мобилност.

● Разглеждане на човешкото благосъстоянието не на база на нивото на потребление на 
хората, а на база на достъп до услугите, които задоволяват нуждите и разпознаване, че 
човешките нужди могат да бъдат задоволени по много различни начини в зависимост 
от местния контекст, културата, географията, налични технологии, социални 
предпочитания и др.

● Същността на намаляването на емисиите чрез управление на потреблението се състои 
в приоритизиране на предоставянето на услуги за осигуряване на достоен начин на 
живот, като се използват въглеродно неутрални решения, като същевременно се 
взема предвид местния контекст и условия и се приоритизира върху споделянето и 
сътрудничеството. Услугите могат да се предоставят през официални пазари или по 
неформален начин.



Стратегии за намаляване на потреблението

Стратегиите за намаляване на потреблението са категоризират в три области:

● Социално-културни фактори - включват индивидуалния избор, поведението и промените в 
начина на живот, социалните норми и култура;

● Подобрения в твърдата и меката инфраструктура, които в много случаи са предпоставка за 
промяна в индивидуалното поведение. Меката инфраструктура е съвкупността от услуги, 
необходими за поддържане на икономическите, здравните, културните и социалните стандарти 
на населението. Твърдата инфраструктура е физическата инфраструктура - пътища, мостове и 
т.н.

● Въвеждане на технологии в крайното потребление, като възобновяеми енергийни източници, 
умни системи за управление и др.  

“Промените в начина на живот имат потенциала да намалят глобалните емисии на парникови газове 
в секторите на крайното потребление с поне 5 % бързо, като по-голямата част от потенциала е в 
развитите страни, и с още повече до 2050 г., но само ако разчитат на подкрепящи политики и се 
съчетаят с подобрен инфраструктурен дизайн.”



Потенциал за намаляване на емисиите по сектори
IPCC



IPCCНа тази графика може да се види, че сценарият с намаляване на потреблението (LD - 
low demand)  отчита най-големи намаления в емисиите на всички сектори, като 
същевременно включва стратегии за улавяне на въглерод, които по размер са 
съизмерими с най-ниските примери в графиката. Стратегиите за улавяне на въглерод 
са единствено чрез природни решения.



Avoid, Shift, Improve

● Стратегиите за намаляване на потреблението могат да бъдат разпределени и в три други 
категории: Avoid (избягване), Shift (заместване), Improve (подобряване).

● На следващите страници следват три графики, които степенуват мерките за намаляване на 
потреблението в трите подразделения спрямо средният им потенциал за намаляване на 
емисиите. Най-отгоре на списъка са мерките с най-голям потенциал.

● Генерално, най-големият потенциал в графата Avoid се крие в ограничаването на полетите на 
дълги разстояния и осигуряването на нисковъглеродна градска транспортна инфраструктура.

● Най-големият потенциал в графата Shift се крие в преминаването към растително хранене.

● Най-големият потенциал в графата Improve се крие в увеличаване на ползването на 
енергийно ефективните технологии в сградния сектор и в тъй наречените “пасивни сгради”. 
Пасивната сграда е набор от принципи на проектиране за постигане на строго ниво на 
енергийна ефективност.
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