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ВВООДДАА  ИИ  ЕЕННЕЕРРГГИИЯЯ  
Вода и Енергия са взаимосвързани и взаимозависими. Производството и 
преноса на енергия изисква използването на водните ресурси, особено от 
водни, ядрени и термални енергоизточници. От друга страна 8% от 
световния добив на енергия се използва за изпомпване, пречистване и 
транспортиране на вода до различни потребители. 

През 2014 г.  ООН ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки 
и другите заинтересовани страни за колективно насочване на вниманието 
към връзката между Вода и Енергия. Тази взаимовръзка е от жизнено 
значение, особено във връзка с преодоляването на неравенството и 
подобряване на битовите условия на хората, които живеят в гета и бедни 
селски райони. За много от тях достъпът до чиста питейна вода, подходяща 
канализация и безопасна храна е въпрос на оцеляване, което в голяма 
степен зависи от вида и качеството на енергийните услуги.  Световната 
годишна тема Вода и Енергия има също за цел да улесни разработването 
на политики и хоризонтални рамки от мостовите министерства и сектори, 
водещи по пътя към енергийната сигурност и устойчивото използване на 
водите в зелената икономика. Особено внимание ще се обърне на  
отличаването на най-добрите практики, които могат да направят с вода 
реална и ефективна „зелена индустрия”. 



 

 
 

Цели на Световния ден на водата 2014: 

1.    Повишаване информираността за взаимовръзките между  вода и 
енергия; 
2.    Принос към политическия диалог, който се фокусира върху широк 
спектър от въпроси, свързани с взаимовръзката Вода и Енергия; 
3.    Да демонстрира, чрез каузи, вземането на решения в енергийиния 
сектор и сферата на водите, че интрегрираните подходи и решения по 
водно-енергийните въпроси могат да постигнат по-големи икономически 
и социални въздействия; 
4.    Да идентифицира политическите формулировки на въпросите, 
свързани с развитието и капацитета, в които организацията ООН, може да 
направи значителен принос; 
5.    Да определи ключовите заинтересовани страни във връзката Вода – 
Енергия и активно да ги ангажира в по-нататъшното развитие на водно-
енергийнтие връзки. 

 

 
 
 
 

  



Енергия за вода 
Енергията е 
необходима в два 
сектора за 
водоснабдяването: за 
помпените и за 
пречиствателните 
системи (преди и след 
употреба) 

 
Достъп до вода и 
канализация 
През 2011 г. 768 
милиона души не са 
използвали подобрен 
източник на питейна 
вода и 2,5 милиарда 
души не са ползвали 
реиновирана 
канализация. 

 

 

Воден транспорт 
Шлеповете са до три 
пъти по-енергийно 
ефективни от 
транспортните 
камиони и 40% по-
ефективни от жп 
транспорта. 

 
Финансиране на 
водата 
За развиващите се 
страни към 2015 
година са нужни 
близо 103 милиарда 
щ.д. годишно, за да се 
финансират секто-
рите за пречиставне 
на вода и обслужване 
на канализацията. 

 
 
 
 
 

Биоигаз и 
канализацията 
В Стокхолм общест-
вените автобуси, 
камионите за събиране 
на отпадъци и 
такситата се движат с 
биогаз, произведен от 
пре-чиствателни 
станции. 

 
Биодизелът и водата 
Целта на Китай да 
произведе 12 милиона 
метрични тона 
биодизел до 2020 г. 
изисква употребата на 
такова количество 
вода, каквото е 
годишния приток на 
Жълтата река. 

 
Вятърната енергия 
Вятърната енеригя е 
най-устойчив 
източник на 
възобновяема 
енергия, най-вече 
заради ниските си 
емисии на парникови 
газове. 

 
Достъп до 
електричество 
Повече от  1,3 мили-
арда души все още 
нямат достъп до 
електричество, а око-
ло 2,6 милиарда души 
използват твърди го-
рива (предимно био-
маса) за готвене. 

 
 


