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Abstract 

Sustainable development is one of the most popular issues for the world community. Sustainable 

development is based on various aspects, such as management and economics, but there is also a 

focus on social issues and the environment. The aim is to exploit natural resources without affecting 

the normal flow of human life. Sustainable development is an idea related to the policy of the state 

and the economy, according to which renewable resources are used relies mainly on recycling 

technologies and zero waste. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

“Ние имаме само една планета. Няма друго място, на което може да отидем. Ако 

използваме нашата креативна сила и способности, то друго място няма да ни е необходимо. 

Ако се грижим за планетата си и един за друг, ние ще имаме всичко, от което се нуждаем“ 

(Сър Кен Робинсън, 2006). Това са думи на Сър Кен Робинсън и ни карат да се замислим, 

дали устойчивото развитие не е само мит и може ли то да се превърне в реалност. Как да 

постигнем тази реалност? Какво всъщност е устойчивото развитие? 

Целта на устойчивото развитие е да даде решение на проблемите на настоящото 

поколение, без да застрашава потребностите и способността на бъдещите поколения да 
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задоволяват своите нужди. Тя е единство между всички социални, икономически и 

екологични въпроси, които засягат населението.  Идеята за устойчивост датира повече от 40 

години. Тя е била ключова тема на Конференцията на ООН за човешката среда в Стокхолм 

през 1972 г. Тази концепция е изрично формулирана, за да се докаже, че е възможно да се 

постигне икономически растеж без екологични щети. Тази Конференция е първата, в която 

участват 113 страни, за да обсъдят бъдещето на околната среда на планетата, с широко 

присъствие на неправителствени участници, организации и учени. Тя е първата, която търси 

глобално политическо решение по въпроси, свързани с околната среда. 

В следващите десетилетия са изказани различни мнения свързани с икономическото 

устойчиво развитие. Според някои автори съвременният темп на икономическия растеж не 

може да продължи в дългосрочен план. Природните граници ще доведат до разпадането на 

световната икономическа система до средата на 21век. Малтус твърди, че световното 

население нараства в геометрична прогресия, докато селскостопанското производство 

нараства в аритметична прогресия. Това ще доведе до глад, увеличена смъртност и по-дълги 

часове работа. Според него растежът на населението ще достигне такова равнище, че земята 

вече няма да може да го изхрани и ще настъпи глад и повсеместна смърт. Според други 

автори има причини да се смята, че човечеството все още може да възстанови някои от 

щетите нанесени на Земята, ако вземе подходящи мерки за намаляване на неефективността 

и отпадъците. Докладът на световната комисия за околната среда и развитието от 1987 г. се 

фокусира върху това, че е необходим нов вид икономически растеж, който има много по-

малко въздействие върху околната среда и увеличава капацитета ѝ, за да се постигне 

удовлетворението на хората. 20 години след Стокхолмската конференция в Рио де Жанейро 

се провежда нова Конференция на ООН. В приетата  програма за действия се отбелязва 

стратегията на световната общност за бъдеще, предвиждаща хармонично постигане на 

основните цели – запазване на околната среда и устойчивата икономика за всички хора в 

света. 

За пореден път се потвърждава, че устойчивото развитие е един от най-важните 

въпроси на дневен ред на световната среща в Йоханесбург през 2002 г. Тази среща отваря 

път за приемане на практически устойчиви мерки, необходими за решаване на много от най- 

актуалните световни проблеми. Световната среща на високо равнище за устойчивото 
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развитие от 2012 г. си поставя три цели: осигуряване на нов политически ангажимент за 

устойчиво развитие, оценка на пропуските в изпълнението на предходни ангажименти, 

обръщане на внимание на нови и възникващи предизвикателства. Очертават се и седемте 

области, които се нуждаят от приоритетно внимание и включват: работни места, енергия, 

устойчиви градове, продоволствена сигурност и устойчиво селско стопанство, води, океани 

и готовност за бедствия.  

Докладът на ООН до 2030 г., е нова глобална рамка за устойчиво развитие. Целите 

му са в равновесие с  икономическо, социално и екологично направление на всяка държава. 

За следващите 15 години ООН основно се насочва към  човешките ценности, към стабилност 

в различни аспекти, добро екологично състояние на планетата, справедливи и устойчиви 

общества и изграждането на устойчиви икономики.  Програмата е приета през 2015 г. и 

поема ангажимента за намаляване на бедността и за постигане на устойчиво развитие до 

2030 г. Докладът за устойчиво развитие до 2030 г. е план за справяне със световните 

проблеми  и предизвикателства. Състои се от 17 цели за устойчиво развитие и техните 

подцели, които ще са на дневен ред през следвашите години. Проведените международни 

срещи в Адис Абеба и Париж предлагат нова рамка за подкрепа между всички държави по 

света и справянето им с общите предизвикателства.  

В контекста на устойчивото развитие внимание заслужава да се обърне и върху 

определянето на основната мисията за развитие на интелигентния регион, която „е да 

оптимизира функциите на региона и да стимулира икономическия растеж, като 

същевременно подобрява качеството на живот на неговото население, използвайки 

интелигентни технологии и анализ на данните. Структурно „интелигентният“ регион е 

система от взаимодействащи системи. Такова взаимодействие на огромен брой системи 

изисква откритост и стандартизация, които са основните принципи за създаване на 

интелигентни региони. Проектът за интелигентен регион, който няма откритост и 

стандартизация, много скоро става тромав и скъп. Някои от включените технологии и 

определящи интелигентния регион са високоскоростните оптични, сензорни, кабелни и 

безжични мрежи, необходими за реализиране на предимствата на интелигентните 

транспортни системи, интелигентни мрежи и интелигентни домашни мрежи.(Naydenov, Kl., 

2020, p. 569, 570)“. Разбира се,  „различните градове имат различни приоритетни цели и 
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задачи, но всички умни градове обикновено имат три най-важни характеристики“, а именно 

„наличие на ИКТ инфраструктура, ясно изградена и интегрирана система за управление в 

града, и третата характеристика на интелигентния град е, че в него трябва да има „умни“ 

потребители(Naydenov, Kl., 2018 )“.  Освен това не трябва да се забравя, че изпълнението на 

концепцията за устойчивото развитие е в пряка връзка с демографската ситуация в Европа 

и в частност в България. Като „според оценките на Евростат за населението в държавите -

членки на Европейския съюз, броят на хората в трудоспособна възраст в България ще 

продължи да намалява в бъдеще“, в резултат на което това ще бъде „основният фактор, 

който ще повлияе на намаляването на работната сила в страната“(Naydenov, Kl., 2020, 

p.643). Според представените прогнози за търсенето и предлагането на работна ръка „от 

Европейския център за развитие на професионалното образование до 2025 г. се предвижда 

спад, както на работната сила в България, така и на заетостта, което намаляване ще 

продължи до 2050 г., а наблюдаваната „отрицателната тенденция в заетостта ще се дължи 

главно на намаляването на броя на заетите лица с основно и по-ниско образование“, като „за 

периода до 2025 г. заетостта ще се увеличи само във висшето образование“ (Naydenov, Kl., 

2020, p.643). От друга страна съществено внимание трябва да се обърне и върху 

регионалната политика на ниво Европейски съюз, която е насочена към подобряване на 

следнитепет ключови области: 

- „инвестиране в хора чрез подпомагане на достъпа до възможности за заетост, 

образование и социално приобщаване 

- подпомагане развитието на малки и средни предприятия 

- укрепване на научните изследвания и иновациите чрез инвестиции и заетост в 

научните изследвания 

- подобряване на околната среда чрез големи инвестиционни проекти 

- модернизиране на транспорта и производството на енергия за справяне с 

изменението на климата, с акцент върху възобновяемата енергия и иновативната 

транспортна инфраструктура(Naydenov, Kl., 2019, p. 475)“.  

Също така от съществено значение за придържането към концепцията за устойчивото 

развитие е съблюдаването на нивата на „индустриализация и регионалното икономическо 



323 
 

развитие в различни региони на света“, където  „географското разположение, държавните 

предприятия и природните ресурси също са основен фактор детерминиращ развитието на 

регионалните различия(Naydenov, Kl., 2018)“. Освен това по отношение на приложението 

на програми и мерки в изпълнението на регионалната политика на ниво Европейски съюз 

следва да се обърне внимание и върху миграцията, която трябва да се разглежда като 

„сложен демографски и социално-икономически процес, който е свързан с развитието на 

производителните сили и отношенията, възпроизводството на населението и неговото 

териториално разпределение“, която също така е „обвързана с урбанизацията и спомага за 

поддържане на оптимална мобилност на населението“ и спомага за „осигуряването на  

рационално използване на труда, човешките и икономически ресурси в различни населени 

места и територии“(Naydenov, Kl., 2018, p. 191, 192) 

Дискусия 

Сега е моментът да се поставят въпросите: Изпълним ли е планът на ООН и мит ли е 

устойчивото развитие или ще се превърне в реалност до 2030 г.? Кои са глобалните 

проблеми, с които се срещат хората днес?  Какво е решението според целите на ООН? 

Това са някои от трудностите, с които ООН се опитва да се справи до 2030 г.: бедност, 

неравенство между страните, глад, лошо здраве и болести, мръсна вода, лошо образование, 

нископлатена работа и недостатъчно работни места, нисък икономически растеж - страните 

не печелят достатъчно пари, за да осигурят добър живот на хората, които са в нужда, 

неравенство между половете - мъжете и жените са третирани по различен начин и нямат 

достъп до еднакви възможности, война, конфликти и нестабилност, не се спазват човешките 

права, държавите никога не работят заедно, няма достатъчно енергийни ресурси, за да може 

всички да живеят удобно и спокойно, слаба инфраструктура, липса на технологии и 

комуникации, прекалено голяма загуба на ресурси и недостатъчно рециклиране, изменение 

на климата, замърсени морета и океани, загуба на животински видове, ограничен достъп до 

технологии, нарастване на населението, расизъм, разпадане на общности. 

Какво означава да отстраним бедността? До 2030 г. да бъде сведена до минимум 

бедността за всички хора, които живеят с/или по-малко от 1.25 долара на ден, навсякъде по 

света. Трябва да се направи така, че безработицата да бъде минимална и всеки да бъде 

здравно обезпечен. Нужно е това да бъде насочено към най-бедните и уязвимите групи. Да 
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се изгради устойчивост за хората, които имат най-малък доход, така че те да бъдат защитени 

от климатични катастрофи и икономически или социални сътресения. 

Според доклада на ООН гладът по света се увеличава много бързо. През 2017 г. броят 

на гладуващите достигна 821 млн., което ни връща към нивата от преди десет години. 

Според  ООН около 151 млн. деца на и под 5-годишна възраст страдат от недохранване. 

Това означава, че милиони деца са изложени на по-голям риск от болести и смърт. ООН 

твърди, че главните причини за нарастването на глада са климатичните промени, които 

предизвикват екстремни климатични събития, и по-бавен икономически растеж. Тази 

климатични промени застрашават производството на храни в някои райони, които се 

нуждаят от специфична намеса.  

Как да постигнем добро здраве? С възможност всеки да има достъп до 

висококачествена медицинска помощ, достъпни и икономични лекарства и ваксини, 

намаляване на смъртните случаи причинени от различни видове замърсявания. 

Качественото образование е ключово за икономическия и устойчив растеж. Образованието 

за устойчиво развитие е важен процес за развитието на човечеството, който трябва да ни 

съпътства през целия живот. Равенството, солидарността и взаимовръзките между 

населението и различните поколения заемат много важно място. Важно е в съзнанието на 

хората по-голяма част да заема отговорността им към човешкото общество и околната среда.  

Постигането на равновесие между половете също е от съществена важност. 

Прекратяването на дискриминацията и насилието срещу женския пол е ценност, която би 

трябвало да се залага в човека още от ранна детска възраст. В същината на въпроса е и 

насърчаването на равен достъп на жените до образование, социална, политическа и 

икономическа обществена дейност.  

Всяка година милиони хора стигат до безизходица или смърт поради лисата на 

достъп до чиста вода и добра хигиена. Причините за това са лошата икономика и 

инфраструктура. Достъпът до вода и наличието на канализация са от основно значение за 

постигането на целите за устойчиво развитие. А ако управляваме оптимално нашите води 

сме способни да управляваме по-добре и производството на храна и енергия, достатъчна за 

цялото човечество, което ще допринесе за достойния труд и по-големия икономически 

растеж. Какво би струвало да се коригира проблемът? Чрез проучване направено от 
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множество здравни организации се стига до идеята, че устойчивото управление на водата 

би струвало около 30 милиарда долара годишно до 2030 г. Издръжката на такъв проект е 

огромна, но липсата на хигиена и замърсената вода са причината за милиони смъртни случаи 

по целия свят. 

Интернет и технологичният напредък на страните помагат на света да става все по-

свързан и дава решения на големи глобални предизвикателства като създаване на работни 

места и повишаване на енергийната ефективност. Въпреки това, милиарди хора от 

развиващите се страни нямат достъп до Интернет и световната мрежа. Това пречи на 

преодоляването на цифровото разделение и създаването на устойчиви индустрии, а те са от 

съществена важност за улесняването и постигането на устойчиво развитие. От значение за 

дейностите в областта на климата и социалното, и икономическо развитие са устойчивото 

развитие на промишлеността, инфраструктурата и технологичния процес.  

Намаляването на неравенствата цели да осигури подкрепа на хора, които живеят в 

бедност, за да имат достъп до бърз и устойчив икономически растеж чрез създаването на 

законодателство и практики, които не водят до дискриминация. Борбата с климатичните 

промени се превръща в основна цел на политиката в областта на околната среда, насочена 

към глобалното затопляне, намаляването на вредните емисии и използването на 

възобновяеми източници на енергия. 

За първи път целите за устойчиво развитие са универсално приложими за всички 

държави и ЕС е решен да бъде лидер в изпълнението им. От 2000 г. насам Споразумението 

за партньорство от Котону е рамка за отношенията на ЕС със 78 държави от Африка, 

Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ). Спогодбата е главно насочена към премахването 

на бедността, устойчивото развитие и постепенното интегриране на страните от АКТБ в 

световната икономика. Освен това има за цел да запази мира и да повиши сигурността, както 

и да стабилизира демократичната политическа среда.  

Заключение 

Естествено устойчивото развитие е цел и на страните от Европейския съюз, който 

категорично показва своя ангажимент към него. Идеята на ЕС за устойчиво развитие се 

дефинира като възможност за посрещане на всички потребности на настоящото поколение, 
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без това да е в ущърб на възможността бъдещите да откликнат на всички техни нужди. 

Стабилната икономика и доверието във финансовата система са важна цел на ЕС. Като това 

ще осигури стабилност, насърчаване на заетостта, умения в технологиите, икономически 

растеж, дългосрочен просперитет и опазване на околната среда. За да запазят добрите 

резултати на ЕС в икономическото развитие, социалното сближаване с други държави и 

развитието на демократичните общества, трябва да се вземат правилните решения за 

устойчиво развитие още днес. Гореизложеното показва усилията на световната общност да 

намери адекватно решение на проблемите свързани с устойчивото развитие и 

ангажиментите, които поема към опазването на околната среда в световен мащаб. 

Поставянето на тези проблеми сега и намирането на техните решения в бъдеще, които 

удовлетворяват всички потребности, ще осигурят на бъдещите поколения по-голяма 

сигурност и стабилност на растежа, така че устойчивото развитие да се превърне в реалност. 
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