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Дисертационният труд е в обем от 191 страници, позовавайки се на 171
информационни източници, от които – 14 на български език, 103 на английски език и
54 нормативни и интернет източници.
В структурно отношение дисертационният труд е разработен в увод, три глави,
заключение и използвана литература.
Съдържанието е илюстрирано с 4 фигури и 249 персонални цитати.
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Дисертационният труд

е на разположение на интересуващите се лица в

ректората на МВБУ и на електронния сайт на университета.
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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
На настоящия етап е много трудно да се даде пълно и точно определение на понятието
„устойчиво развитие”. Трудностите произтичат от характера на самата система, която е обект
на изследване. Тя има твърде разнороден характер. Освен това има голям диапазон както в
степента на удовлетворение на потребностите, така и на самите потребности. Различие има и
в равнището на развитие на отделните страни. Не е еднакво и екологичното състояние на
планетата. Съществено разминаване има и в социалното развитие.
За първи път масово понятието „устойчиво развитие” се появи на конференцията в
Рио де Жанейро през 1992 г. Под „устойчиво развитие” следва да се разбира такова
общество, което в отговор на изменение на вътрешните и външните условия е способно да
установи ново, съответстващо на тези изменения равновесие както вътре в себе си, така и в
цялата среда на своето съществуване. Устойчивото развитие е концепция, която се изгражда
върху основата на устойчиви форми на развитие, осигуряващи по-висока степен на
функциониране на системата. Този процес не се откъсва от динамиката на разумното
потребление. Устойчивото развитие е обективна необходимост на бъдещето, но още от сега
следва да се предприемат ефективни действия за неговото осъществяване.
Основните измерения на устойчивото развитие са три взаимно свързани елемента:
икономически, социален и екологически. Устойчивото развитие не трябва да се разглежда
като застинал процес, константна на производство и потребление. Напротив, то е динамично,
като прогресивните новости– в икономическо, екологично и социално отношение, намират
широко поле за приложение. Проблемът е световен и безпрецедентен по своите мащаби и
форми на проявление. Той обаче е нерешим без регионални и национални цели и стратегии
за неговото осъществяване. Това ни дава основание да обобщим, че устойчивото развитие е
една прагматична потребност на бъдещето развитие на човечеството, императив, който
няма политически алтернативи.
При изясняването на устойчивото развитие следва да се предвидят някои основни
моменти в неговото съдържание:
1. Удовлетворяване на разумните потребности на хората, като се изхожда не само от
настоящето, но и от бъдещето. Задоволяването на разумните потребности на хората е
предпоставка за без кризисно развитие.
2. Демографското развитие да е в синхрон с изменящия се продуктивен потенциал на
екосистемата.
3. Цялостното развитие трябва да бъде в предварително зададени граници
(икономически, екологически и социални).
4. Земеделието трябва да се развива на прилично равнище. Земята да не се изтощава
над определеното ниво.
5. Провеждане на оздравителни мероприятия по околната среда. Важно е да се
определят точно разходите във връзка с екологията във времето.
6. Търсене на нови решения в енергодобива и в строителството.
7. Усъвършенстване на разпределителната система, като основната цел е да се решат
проблемите на бедността.
Устойчивото развитие следва да се изгражда въз основа на система от принципи. Те са
непосредствено свързани с цялостната система на управление. Ръководейки се от
практическото осъществяване на концепцията за устойчивото развитие, учени и практици се
обединяват около следните принципи:
 Взаимна обвързаност между икономика, екология и социална политика, като не се
дава предпочитание на нито един елемент на системата.
 Цялостно решаване на проблемите по веригата ГЛОБАЛНО– ЧАСТНО.
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 Ангажиране на всички във връзка с решаването на проблемите: международни
органи, правителства, фирми, отделни граждани.
 Прозрачност на информацията по конкретните проблеми.
 Разясняване на доктрината „устойчиво развитие” пред широките маси и
мотивиране тяхното участие при решаването на съответните въпроси.
 Недопускане тази доктрина да се използва за реализиране на дребни държавни и
политически цели.
 Удовлетворяване на разумните потребности във връзка с неизбежната промяна от
консуматорски начин на живот към природосъобразен.
Днес е необходимо устойчиво икономическо и социално развитие не само на отделни
региони и държави, но и на цялата планета, като един организъм. Човечеството е задължено
да поеме отговорността за решаването на такава мащабна задача.
Всичко това предопределя актуалността и значимостта на темата, която е засегната
в настоящата дисертация. От конференцията в Рио се предприеха редица мерки, които имаха
за цел да осигурят устойчиво развитие на планетата, което да гарантира и осигури нейното
бъдеще. За съжаление обаче не всички добре казани думи намериха своята реализация.
Проведените срещи, инициативи, издадените документи, протоколи и изградените стратегии
все още не дават желаните резултати. В резултат на стремежите на световния елит
настоящата дисертация се опитва да обобщи и изследва екологичните програми и
инициативи в контекста на устойчивото развитие, без да пропуска влиянието на
останалите му компоненти, а точно обратното – до определи съвкупността от елементи,
които биха изградили една по-устойчива и екологична политика, без която е
невъзможно бъдещето ни развитие.
Съвкупността от проблеми, които трябва да се решат, за да се осигури устойчиво
развитие предполага необходимостта от изследване на интеграционната среда за изграждане
на екологичните програми и инициативи, осигуряващи го. Обърнато е внимание на новите
моменти в концепцията, новите теоретични постановки и трактовки. Анализите на
интеграционната среда за постигане на устойчивото развитие се базират на законодателните
инициативи, институциите и човешкия фактор.
Екологичните въпроси са предмет на анализ във втора глава. Направена е
характеристика на интеграционната среда във връзка с екологията. Разгледани са програмите
за управление на околната среда, инициативите в областта на хранителната индустрия и в
областта на управлението на отпадъците, неправителствените организации, подкрепящи
екологията. Накрая са дефинирани приоритетните компоненти на интеграционната среда във
връзка с екологията.
В трета глава е направен анализ на българската политика за устойчиво развитие и на
българската екологична политика. На тази основа са изведени възможностите за подобряване
на екологичните програми и инициативи на основата на интеграционния подход.
Съобразявайки се със световния опит, нашата страна също се опитва да отговори на
нарастващите предизвикателства на съвремието. Основите на устойчивото развитие са
залегнали в енергийната политика, участие в международни сътрудничества за опазване на
околната среда, туристическата политика, изхвърлянето на отпадъците, транспортната
политика и др. с приоритет върху законодателните инициативи в разглежданите сфери.
Обърнато е специално внимание на по-известните екоиницативи, проведени в страната ни.
На тази основа е изведена съвкупност от възможности, подобряващи интеграционната среда
за устойчиво развитие.
Изведената методологическа рамка на дисертационния труд предопределя неговия
обект, предмет, цел и задачи, изследователска теза, методически инструментариум, научна
новост и полезност.
Обект на изследване в настоящия дисертационен труд е интеграционната среда като
основа за разработване на екологичните програми и предприемането на екологични
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инициативи, осигуряващи устойчиво развитие. Предмет на изследване е анализът на тези
програми и инициативи с оглед постигането на устойчивото развитие и осигуряването му в
дългосрочен аспект. Този анализ налага необходимостта от извеждането на съвкупност от
взаимосвързани елементи, определящи интеграционната среда за постигане на устойчиво
развитие.
Целта на настоящия дисертационен труд е въз основа на изследването, анализа и
обобщаването на екологичните програми и инициативи да се определят основните насоки в
екологичната политика за постигане на устойчиво развитие. Акцентът върху екологичната
политика обаче не изключва потребността от анализ и оценка на останалите фактори на
устойчивото развитие, а именно икономика и социална сфера. През последните години се
наложи и становището, че като четвърти фактор в устойчивото развитие трябва да бъде
включен и институционалният. Това е разбираемо, предвид на факта, че такова развитие не
би могло да бъде постигнато без подкрепата на институциите и то на глобално равнище.
Постигането на настоящата цел предполага решаването на следните основни
изследователски задачи:
 Дефиниране на концепцията за устойчивото развитие;
 Анализиране на интеграционната среда за постигане на устойчиво развитие;
 Дефиниране същността на интеграционната среда и нейните екологични аспекти;
 Изследване на съществуващите основни инициативи за управление на околната среда;
 Анализ на екологичните програми и инициативи в България;
 Определяне на възможностите за подобряване на екологичните програми и инициативи.
С настоящия дисертационен труд защитаваме тезата, че екологичните програми и
инициативи са от изключителна важност за постигането на устойчивото развитие в
дългосрочен период, а многоаспектността на концепцията за устойчивото развитие
извежда значението на интеграционната среда като съществен фактор за постигане на
набелязаните цели, при което институционалната подкрепа ще играе решаваща роля в
тази насока.
Използваната в дисертационния труд методология обхваща методи и подходи,
приложими към изведените обект и предмет. Използва се съвкупност от количествени и
качествени методи, чийто избор е обусловен от необходимостта от получаване на
практически полезна информация, позволяваща достигането на коректни за научното
изследване изводи и обобщения. Прилага се аналитичният, интуитивният и системният
подход, както и методите на наблюдение, индукция и дедукция, експертният метод. В своята
съвкупност те имат за задача да изяснят и дефинират конкретните резултати за нуждите на
конкретното изследване и на тази база да се изведат закономерностите и тенденциите в
устойчивото развитие.
Използването на посочените методи позволява всестранното обследване на
екологичните програми и инициативи като основа за устойчивото развитие като специфичен
социално-икономически проблем, оказващ съществено влияние върху развитието на
обществото в световен мащаб. Имайки го предвид, дисертационният труд придобива
концептуален характер, определен от сложността и преплитането на различни научни
области и съвременни достижения от областта на технологиите в обхвата на устойчивото
развитие.
Внимание изисква и открояването на необходимите ограничения при
разработването на дисертационния труд. Фактът, че специализирани разработки по темата
на изследването е ограничен, се оказа сериозна трудност. Дефинирането на понятийния
апарат на устойчивото развитие за целите на проучванията беше частично ограничено от
недостатъчната му еднозначност сред изследователите и експертите. Трудности възникнаха
и от невъзможността за обхващане на всички програми и инициативи в контекста на
изследваната проблематика. Същевременно, съществуващите модели, представени в
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дисертационния труд, се оказаха частично приложими, което в допълнителна степен
провокира изследователски търсения.
Научна новост и полезност на дисертационния труд. Констатацията, че
съвременните тенденции при икономическите взаимоотношения намират израз в трайни
промени в социума, има пряко отношение към екологичните практики. Едно от
проявленията им е свързано с преосмисляне на начина на живот като социален маркер на
обществото и е една от основните сили, стоящи зад устойчивото развитие.
Анализът на екологичните програми и обхващането им в едно цялостно изследване
ще подпомогне бъдещите инициативи и ще определи възможностите за по-нататъшно
развитие в изследваната проблематика. Като цяло досегашният опит е много положителен,
но все още има много какво да се постигне.
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ІІ. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Структурата на дисертационния труд се предопределя от съчетаването на обекта,
предмета, целите и задачите му и отразява авторския подход към изследването.
Дисертационният труд е с обем 189 страници, от които: увод – 6 страници; основен
текст (три глави) – 169 страници, заключение – 2 страници и 9 страници списък на
използваната литература със 117 заглавия и 52 нормативни и интернет източници.
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Съдържанието е в съответствие с поставените задачи и е представено в следната
последователност:
Увод
Първа глава
Еволюция на концепцията за устойчиво развитие
1. За нов поглед към устойчивото развитие
2. Подходи в изследването на устойчивото развитие
3. Интеграционна среда и устойчиво развитие
3.1.Обща характеристика на интеграционната среда
3.2.Основни компоненти на интеграционната среда
Втора глава
Приложение на екологичните програми и инициативи в избрани сфери
1. Интеграция и екологично развитие
2. Програми и мерки за устойчиво управление на околната среда
3. Инициативи в областта на хранителната индустрия
4. Управление на ресурсите и отпадъците
Трета глава
Анализ и усъвършенстване на екологичните програми и инициативи в България
1. Приоритетни проблеми за екологично развитие
2. Програми и инициативи в областта на устойчивото развитие
3. Екологични програми и инициативи в България
4. Възможности на интегрирания подход за подобряване на екологичните инициативи и
програми
Заключение
Използвана литература
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ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
ПЪРВА ГЛАВА
ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
1. За нов поглед към устойчивото развитие
Теоретичният анализ в първа глава започва с дефиниране на понятието устойчиво
развитие. На база анализите на наличната литература за него авторът проследява различните
опити за дефиниране на понятието. Трудностите произтичат на първо място от същността на
думите, включени в понятието – „устойчивост и развитие“. От друга страна,
невъзможността за дефинирането му е породена и от факта, че то е сложен и многомерен
проблем, който съчетава ефективност, справедливост и равенство между поколенията въз
основа на икономически, социални и екологични аспекти.
Досегашните опити за дефиниране на устойчивото развитие могат да бъдат
класифицирани в няколко тематични области. На първо място е изяснен неговият
концептуален характер. Следва изясняването на контекстуалните различия в
дефинициите. Устойчивото развитие също е разглеждано и в академичен и геополитически
контекст. И четирите подхода обаче не отричат значението му за бъдещото състояние на
планетата и третират настоящето ни поведение на консуматори, което поставя на дневен ред
и необходимостта от изследването на интеграционната среда като понятие.
Като общо понятие, по наше мнение, устойчивото развитие обхваща три основни
подхода: икономически, екологичен и социален, които са взаимосвързани и допълващи се.
В традиционните определения концепцията за устойчивото развитие включва трите
равностойни фактора, съответстващи на трите измерения на благосъстоянието и техните
сложни взаимоотношения.
Анализите дават основание да се направи предположението, че устойчивото
развитие се основава не на отделни икономически, социални, екологични или
институционални измерения, а по-скоро на тяхната система като единно цяло. Но не
всички връзки и взаимодействия имат еднакво значение за екологичните програми и
инициативи. Отношенията между определени системи трябва да се преместят в логична
когнитивна структура. За да се постигне това е необходима йерархична рамка с
последователна устойчива логика.
Концепцията за устойчиво развитие може да има различно тълкуване в
зависимост от анализираната литература и спрямо сферата, в която се използва. В
съответствие с целта на настоящата дисертация концепцията е разгледана по-подробно от
екологична гледна точка, като са представени и някои общоприети определения на
понятието.
Логично най-голям превес имат определенията, които се отнасят до устойчивото
развитие на икономиката. Устойчивото развитие може да се разбира като процес на
икономическо развитие и структурни промени, които го подпомагат, с оглед подкрепата на
обществото. Това развитие, по наше мнение, се определя от силата на знанието за развитието
и се утвърждава най-добре чрез устойчиво и балансирано развитие на възможностите и
способностите на човека да поеме социална отговорност за себе си, обществото и бъдещите
поколения.
След краткия преглед на дефинициите за устойчивото развитие се дава следното
обобщено определение: устойчивото развитие представлява развитие на обществото,
което създава възможност за постигане на общо благосъстояние за сегашните и
бъдещите поколения чрез комбиниране на екологичните, икономическите и социалните
цели на обществото, без да се надхвърлят допустимите граници на негативното
въздействие върху околната среда.
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Досегашните опити за определяне на устойчивото развитие представят едностранчиво
концепцията и не могат да служат за целите на настоящето изследване.
Най-цитираната дефиниция, представяща най-точно концепцията за устойчивото
развитие, е разработена от Брундландската комисия и представена в нейния доклад „Нашето
общо бъдеще“. Според нея устойчивото развитие е вид развитие, което отговаря на
настоящите нужди, без да се застрашават бъдещите поколения при задоволяване на
своите собствени потребности.1 Същността й се състои в справедливото разпределение
на природните ресурси, както между различните поколения и между сегашното поколение
на хората от първия, втория и третия свят, както и намирането на положителен консенсус
между екологичните, социалните и икономическите измерения на околната среда.
Отбелязано е още, че определението, използвано в доклада „Нашето общо бъдеще“, е своего
рода превратна точка от доминиращото преди това становище - „растеж или околна среда“.
Най-големият принос на Брундландския доклад е разбирането, че икономическият растеж
и околната среда могат да се допълват взаимно.
Направен е изводът, че противоречията между растежа и околната среда не са
истинският проблем. Икономическият растеж не означава непременно влошаване на
околната среда. Осигуряването на устойчиво развитие, обаче, е проблем. Стремежът към
конкретно прилагане на концепцията за устойчиво развитие следва да се определи по такъв
начин, който да установи измерими критерии на това развитие. Те ще ориентират различните
участници в процеса и така ще се определи с точност дали дадена програма води до
устойчиво развитие.
Направленията, в които понятието е изследвано в литературата, могат да се
систематизират така: концептуално, контекстуално, академично и геополитическо.
Дискусиите за устойчивото развитие формират теоретичната рамка, от която се
развиват моделите за анализ в настоящата дисертация. Тези модели се опитват да обяснят
феномена на днешните световни конфликти: деградацията на околната среда и нейното
въздействие върху човешките системи (икономически, социални, културни и политически).
Анализите на дефинициите на устойчивото развитие дават основание да се определят
глобално, регионално и общинско равнище в изследванията. Въпреки това, множеството
аспекти, свързани с концепцията за устойчивост, го правят слабо дефиниран обект, който и в
бъдеще ще бъде подлаган на дискусии.
2. Подходи в изследването на устойчивото развитие
Теоретичният анализ във втори параграф акцентира вниманието върху подходите в
изследването на устойчивото развитие. Като обща концепция устойчивото развитие обхваща
три основни подхода: икономическо, екологично и социално развитие, които са
взаимосвързани и допълващи се. Така традиционно концепцията за устойчивото развитие
включва три еквивалентни компонента: екологичен, икономически и социален, както и три
измерения на благосъстоянието, т.е. икономическо, екологично и социално и техните
сложни взаимоотношения. С други думи, по наше мнение, устойчивото развитие
представлява компромис между екологичните, икономическите и социалните цели на
обществото, осигуряващи благосъстоянието на сегашното и бъдещото поколение.
За целите на настоящата дисертация е направен сравнителен анализ на трите
интерпретации на устойчивото развитие. В същото време е установено, че съответствието и
използването на която и да е, за да се постигне на устойчиво развитие, не е лесна задача, тъй
като и трите предложени елемента трябва да бъдат еднакво оценени.
От икономическа гледна точка устойчивостта се основава на теориите на Соло за
конвертируемостта на капитала и концепцията на Хикс-Линдал за максималния доход,
1

Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development (WCED), Oxford
University Press, New York, 1987.
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който може да бъде придобит чрез съхраняването на съществените за здравето ресурси,
за да се постигне благополучие при бъдещите поколения (прилагане на принципа за
справедливо разпределение между генерациите).
Екологичният подход към устойчивото развитие обръща по-голямо внимание на
стабилността на биологичните и физичните системи, като се основава на изследванията
на Холинг.2 Екологичната устойчивост (или критерия за устойчивост на Холинг) за разлика
от слабия критерии за устойчивост на Солоу-Хартрик, се концентрира върху общата
жизненост и здравето на екосистемите. Описана е способността на екосистемите да се
регенерират, жизнеността и гъвкавостта на организацията, динамиката и йерархията.3
Прави се извод, че според този подход първичната задача на икономическото
развитие е да се определят границите на естествените системи за различните икономически
дейности.
Устойчивостта поставя ограничения върху способността на обществото да
осъществява обмен със заобикалящите го естествени системи, както и върху неговата
структура. Ориентираната към хората социално-културна концепция за устойчивостта
отразява връзката между развитието и доминиращите социални норми.
Други изследователи посочват, че изпълнението на политиките зависи от
институционалния аспект, т.е. важността и значението на институциите в политиката и
компетентността на тези институции. Поради тази причина, прилагането на политиката за
устойчиво развитие изисква оценка на организацията (институционална) на устойчивите
измерения, докато ефективните, правилно функциониращи институции са от съществено
значение за устойчивото развитие при реализацията на социалните, икономическите и
екологичните цели, определени от обществото.
Склонни сме да се присъединим към разбирането, че анализът на устойчивото
развитие трябва да бъде основан на предположението, разработено от Жилиберто.4 То
показва, че устойчивото развитие се основава не толкова на икономическите,
социалните, екологичните или институционалните измерения, а по-скоро на тяхната
система като интегрирано цяло. Тази система не е алгебричен сбор от четирите (или
повече) системи, а на предприятие или система, които да бъдат идентифицирани като
изходна точка и да бъдат превърнати в обект на анализите.
Системният подход, предложен от Жилберто, косвено подчертава, че
устойчивото развитие повече е динамично системно равновесие, отколкото статичен
баланс във времето и пространството. Търсенето на такова равновесие малко зависи от
неговата точна идентификация, а по-скоро от идентификацията на различните процеси,
които могат да позволят приближаването до това равновесие. Както и при другите
качествените подходи, системният подход печели от систематичните изследвания.
При анализирането на устойчивото развитие могат да бъдат идентифицирани четири
равнища: микро (включващо предприятията и потребителите), мезо (включващо
институциите и техните мрежи), макро (включващо фискалните, паричните и
разпределителните условия) и мета равнището (включващо социалните цели). Тъй като
въпросите на устойчивостта следва да бъдат анализирани и решавани на системно равнище,
където да се развиват и проявяват, могат постоянно да се формулират респективни цели на
политиката за устойчивото развитие за отделните измерения (икономическо, екологично,
социално и институционално) на устойчивото развитие за всяко от тези равнища на
икономическата политика за развитие. Така се получава матрица от целите на политиката по
устойчивостта, които могат да се използват при изграждането на сценарии за устойчивост,
2

Holling, C. 1986. The resilience of terrestrial ecosystems: local surprises and global change. Eds. Clark, W. C., &
Munn, R. E. Sustainable Development of the Biosphere. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 292-317.
3
Common, M., Perrings, C. 1992. Towards an ecological economics of sustainability. Ecological Economics(6), 7-34.
4
Jiliberto, H. 2004. A Holarchical Model for Regional Sustainability Assessment. Journal of Environmental
Assessment Policy and Management, 6(4), 511-538.
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които ще съдържат всички четири измерения и равнища и ще предполагат активното участие
на обществото при тяхната реализация.5 Броят на моделиращите подходи, използващи
различни инструменти за симулация, показват, че такива сценарии могат да бъдат изградени
по последователен и работещ начин.
Трудностите, свързани с дефинирането на устойчивото развитие, показват, че то
е комплексна система и многоаспектен въпрос, който трябва да комбинира
ефективността, справедливостта и равенството в поколенията на икономическа,
социална и екологична основа.
Направените анализи дават основание за заключението, че устойчивото развитие не
се основава на отделни икономически, социални, екологични или институционални
измерения, а по-скоро на тяхната система, разглеждаща се като интегрирано цяло.
От тази гледна точка са дефинирани понятията политика и програма, които са
необходими за целите на анализа в последващите параграфи. Приема се под политика да се
разбира дейността на дадена организация (поведенческия ѝ модел) при реализиране на
целите ѝ (интересите ѝ), както и всяка програма за действие, всички видове дейности по
самостоятелното ръководство или управление на нещо или някой. Съответно, в това ѝ
значение може да се говори например за екологична политика. Т.е. политиката е възприета
като съвкупност от мерки и действия, насочени към постигане на желан резултат или
съвкупността от екологични мерки, насочени към постигането на устойчиво развитие.
В този смисъл политиката кореспондира с термина „програма”. Терминът се дефинира като
планираната или координираната група от дейности, процедури, инициативи и т.н., насочени
към определена цел, или дейностите на дадена организация или институция, насочени към
постигане на екологични цели, съгласно предварително установен план, могат да бъдат
обозначени като програма. Инициативата от своя страна е идея за някакво действие, ново
начинание и осъществяването му или ръководене на някакво действие. Т.е. всички
начинания на дадена организация могат да бъдат определени като инициатива.
3. Интеграционна среда и устойчиво развитие
3.1.Обща характеристика на интеграционната среда
В последващите параграфи се дефинира интеграционната среда въз основа на анализ
на литературата. Проф. Каменов определя философията за интеграционната среда
(съдеятелството) като общ резултат, който е функция от множество фактори. Според него
част от възможностите, влияещи върху резултата, могат да бъдат: личността с поведението
си като: пряко заинтересувана от постигането на целите; пряко заинтересувани целта да не се
постигне - имащи активно поведение; пряко заинтересувани целта да не се постигне - имащи
пасивно поведение; непряко заинтересувани целта да не се постигне - имащи пасивно
поведение; заинтересувани страни, съдействащи за постигането на целта и отделни
субекти, непроявяващи интерес към личността и нейните цели, но могат да въздействат на
поведението й със самото си съществуване, т.е. съзнателно или подсъзнателно те присъстват
в мотивите, които влияят върху поведението на личността.6
В този параграф се изхожда от предпоставката, че за ефективното управление на
глобалното устойчиво развитие е необходимо изследването на интеграционния подход
за развитие на политиките и стратегиите. При неразбиране на последиците от
интеграционния подход, съществува риск от нежелани последствия, които могат да навредят
на други свързани сфери на дейност.
Интеграционният подход към устойчивото развитие е предложен от индустриалната
екология и представлява рамка за превключване на промишлените системи от линеен модел
5

Ciegis, R., Gineitiene, D. 2008. Participatory aspects of strategic sustainable development planning in local
communities: Experience of Lithuania, Technological and Economic Development of Economy, 14(2), 107-117.
6
Каменов, К. 2012, За философията на съдеятелството и поведението в социалните структури, сп.
Икономическа мисъл, 6/2012.

Автореферат на Симеон Григоров

11

към модела на затворения цикъл, който прилича на цикличните потоци на естествените
екосистеми. В природата не съществуват отпадъци, тъй като това което се превръща в
отпадък е храна за друг вид. По този начин индустриалната екология осигурява основата за
преосмисляне на традиционния продукт или технологията на процесите и разкрива
иновационни практики за оползотворяване и повторно използване на потоците от отпадъци,
вместо използването на първични ресурси.
Въпреки това, практиката на индустриалната екология се фокусира предимно върху
намаляване на неустойчивостта, отколкото върху укрепване на системите за устойчиво
развитие.7 Сегашните усилия за постигане на устойчиво развитие са насочени предимно към
намаляване на тежестите върху околната среда и се изразяват по отношение на
потреблението на ресурсите и емисиите от отпадъците. Екосистемите и промишлените
системи са разгледани като динамични, отворени системи, които работят далеч от
равновесието, понякога проявяват нелинейно и хаотично поведение.
Интердисциплинарни изследователски екипи са изследвали връзките между
индустриалните системи (енергия, транспорт, производство, хранителна промишленост),
обществените системи (урбанизация, мобилност, комуникация) и природните системи
(почва, атмосфера, водна среда, биотопи), включващи потоците от информация, богатство,
материали, енергия, труд и отпадъци. Сложността, динамиката и нелинейната природа на
тези взаимосвързани системи означава, че понятието устойчиво развитие не е реалистично,
когато го разглеждаме като статично стабилно състояние. Силите на промяната като
технологичните, геополитическите или климатичните промени неминуемо ще нарушат
цикъла на материалните и енергийните потоци. Следователно, постигането на устойчиво
развитие може би ще предизвика развитието на устойчиви, адаптивни, промишлени и
обществени системи, които ще отразяват динамичната характеристика на
екологичните системи.
Институтът за изследвания и развитие на Американската агенция за защита на
природата (ЕПА) също прегръща идеята за интеграционния подход за постигането на
екологичен прогрес. Проектът му за изграждането на Стратегия за устойчиво развитие
предлага нова научна рамка за по-систематичен и комплексен подход към опазването
на околната среда, който отчита комплексния характер на проблемите за околната
среда и благосъстоянието на бъдещите поколения. Според ЕПА интеграционният подход
може да определи изследователските приоритети в технологията, инструментите за
вземане на решение и съвместното вземане на решения, които ще позволят ефективно
устойчиво развитие. Така се стига до заключението, че за разработването на устойчиви
системи е необходимо преодоляването на няколко основни предизвикателства: обръщане
към множество обекти с течение на времето и пространството; фиксиране на динамиката на
системата и определяне на точките за възраст или контрол; представяне на подходящо ниво
на сложност; управление на колебанията и несигурността; установяване на перспективите на
заинтересованите лица в различните области; разбиране на издръжливостта на системата при
предвидими и непредвидими стресови фактори.8
Настоящата липса на успех при подобряването на устойчивото развитие, заедно с
предизвикателствата на биологичната сложност и издръжливост, ни довежда до извода, че
устойчивото развитие е системен проблем, изискващ съвместни решения. Само
координирането на глобалните усилия с участието на публичните, частните и
неправителствените организации може да постигне истинска промяна в системата.
Направени са следните препоръки за насърчаване прилагането на
интеграционния подход към устойчивостта:
7

Ehrenfeld, J. 2005. The roots of sustainability. Sloan Management Review 46(2):23–25.
Inside Green Business. 2006, EPA Sustainability Chief Details Broad
http://insidegreenbusiness. com/index.php/igb/public/1121. August, 7, 2006.
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 транс дисциплинарно сътрудничество в университетските изследвания чрез
създаването на стимули за създаването на съюзи за решаване на въпроси от обществена
значимост;
 подобряване на комуникациите между преподавателите, правителствата, медиите и
обществеността за справяне с предизвикателствата на устойчивостта;
 разработване на политика за развитие на инструменти, които разпознават
сложността, взаимосвързания характер на екологичните и социално-икономическите
системи, включително визуализиращи методи и подходящи показатели;
 проучване на начините за популяризиране на ползите от екологичните системи,
както и изграждане на интегрирани услуги за управление на енергията и устойчиви
архитектурни практики;
 разработване на механизми за съвместен диалог между всички участници –
индустрията, правителството и академичните среди, които вместо да се конкурират помежду
си да започнат да се съюзяват.9
Прирастът на населението и всички човешки дейности генерират компонентите
на интеграционната среда, които ясно въздействат върху компонентите на системата
на околната среда. Ако приемем този аргумент, всички други компоненти на средата, с
изключение на увеличаването на населението и всички човешки дейности, следва да бъдат
запазени в устойчива форма. Освен това Агенда 21 препоръчва интеграция на
дисциплините.10 То е възможно само при интегриране на компонентите на изхода на средата
и разбирането на тяхното поведение по отношение на анализираните други системи.
Въз основа на анализите е направено заключението, че устойчивото
развитие/устойчивите системи могат да бъдат анализирани и измерени чрез интегрирания
системен анализ на интеграционната среда на отделните компоненти. В допълнение този
анализ свързва прираста на населението с модела на неговото разпределение и времевите
хоризонти.
Общи примери за успешно приложение на интеграционния подход са Агенда 21,
климатичните промени и въздействието на населението върху околната среда.11
Специфичното приложение на този подход е сложно и изисква допълнителни изследвания.
Основният модел на системата е разработен от Мета Системс.12 Този основен модел е
актуализиран, за да бъде в съответствие с приетата терминология за определяне на анализа
на интеграционната среда и за контрол на процесите и е представен на фиг. 2.
Фигурата илюстрира компонентите на системата, които могат да се получат от
човешките дейности или други влияния, които не могат да бъдат контролирани. Входовете се
отнасят за взаимодействието на компонентите на системата. Резултатите също могат да
бъдат засегнати от входовете. Също така е възможно да се манипулират резултатите от
човешките дейности. Общите и специфичните модели на интеграционния подход за оценка

9

Каменов, К. 2013, Криза и устойчиво развитие, Изд. „Абагар”, Велико Търново; Недева, И. 2008, Анализ на
проблемите пред устойчивото развитие на индустриални зони в Р. България, Годишник на Технически
Университет – Варна; Георгиев, И., М. Манолов 1999, Екология и устойчиво развитие, Унив. изд. Стопанство,
София.
10
UNCED, 1992. Agenda 21. United Nations, New York, United States.
11
UNCED, 1992. Agenda 21. United Nations, New York, United States, IPCC, Climate Change 1995 - Impacts,
Adaptations and Mitigation of Climate Change: Scientific-Technical Analyses, Cambridge University Press, UK, 1996,
Report of the International Conference On Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994, United Nations
publication, sales No. E.95.XII.18, 1995.
12
Meta Systems, Inc. Systems Analysis in Water Resources Planning, report for National Water Commission dated
1971, Water Information Center, Port Washington, NY, 1975.
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на устойчивото развитие/устойчивите системи, с изключение на увеличаването на
населението и всички човешки дейности, са представени на фиг. 3.
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Вход

Компоненти
на системата
и процеса

Изход

Обратна връзка
Възможна граница на системите за разширен обхват

Фиг. 2. Основен модел на системните компоненти и на контрола на процеса
Източник: Meta Systems, Inc. Systems Analysis in Water Resources Planning, report for National
Water Commission dated 1971, Water Information Center, Port Washington, NY, 1975.
В анализите целта е интеграционният подход да се представи въз основа на
поведението и експлоатационните или разпространените модели на интегрирано
производство на компонентите на системата. Експертите се опитват да установят и изследват
интеграционните компоненти, които са необходими за постигането на устойчивото
развитие. В някои от тях те са определени в следните групи: население, околна среда и
климат; селско стопанство, околна среда и качество на водата; население, земя и водни
ресурси и качество на водата.13

Miser, H., E. Quade, 1988, Handbook of Systems Analysis – Craft Issues and Procedural Choices, John Wiley &
Sons, Chichester.; Близнаков, А., Здр. Гъргаров, Н. Маринова 2012, Екология и икономика. Икономика и
екология, Изд. „Нов български университет”; Захаринов, Б., Я. Найденов 2012, Енергийна криза, възобновяеми
източници на енергия, устойчиво развитие, ПъблишСайСет-Еко.
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Общ модел

Вход =>
Цели и функции на
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трансформации с
течение на времето

Интегриран резултат
на компонентите на
системите

Специфичен модел

Данни за
съществуващите
компоненти на
системите

Проекции и промени
в системите

Интегриран системен
анализ, включващ
моделиране на
поведението,
изпълнение и
дистрибуционни
модели на
компонентите на
системите

Индикатори на
изпълнението

Система за подкрепа
на решенията

Стратегии и
действия

Научна или
експертна
интерпретаци
я

Управление, включващо мониторинг на
процеса

Фиг. 3. Общ и специфичен модел на интегрирания системен анализ за оценка на устойчивото
развитие/ устойчивите системи
Източник: Soroczynski, T. 1999, Integrated Systems Analysis of Population, Land and Water
Resource, PhD thesis, University of New England, Australia.
По-късни изследвания потвърждават, че средата е съставена от системни елементи в
структурата на характеристиката на системата, а конфигурацията на системните елементи
позволява да се определят специфични системни функции в тази околна среда.
Устойчивото развитие следва да се моделира, управлява и поддържа чрез
контрол върху съответните компоненти. В общи линии компонентите на системата могат
да бъдат класифицирани на такива, които имат въздействие върху други, и такива, които се
повлияват от други компоненти на системата.
Сложността на проблемите и ограниченията на аналитичните инструменти,
компютърните модели, науката и експертните тълкувания изисква те да се тълкуват от
гледна точка на интеграционния подход и неговото развитие. Той може да се счита за
"инструмент" за интегрирано моделиране и оценка, който след това осигурява ресурси
за подходящото управление на устойчивото развитие и устойчивите системи. Освен това
устойчивото развитие и устойчивите системи трябва да се анализират въз основа на
Автореферат на Симеон Григоров

16

интеграционния подход и може да се приемат като подобни на големите биологични и
химични преработвателни предприятия, в които всички процеси трябва да бъдат
контролирани.
3.2.Основни компоненти на интеграционната среда
В тази част са разгледани компонентите на интеграционната среда за устойчиво
развитие и свързаните с нея аспекти за растежа, ограниченията и размерите. Начините за
постигане на устойчиво развитие във всяка страна и сектор са различни, целите обаче са едни
и същи. Осигуряването на изхранването и подслона на 10 милиарда души, без да се нарушава
околната среда, от която всички зависим, е сериозно предизвикателство. Защитата на
човешкия живот е основната идея, която е залегнала в концепцията за екологичната
устойчивост. Човешкият живот зависи от другите видове за осигуряването на храна,
подслон, въздух, растителност, обработка на отпадъците и други жизненоважни услуги на
околната среда. Тази висока инструментална стойност на нечовешките видове спрямо хората
е значително подценявана от икономиката. Нечовешките видове с непредставителна
стойност спрямо хората имат присъщо значение, но това условие е почти изцяло изключено
от икономиката.
Идеята за връзката между околната среда и развитието, не е нова. Сегашният глобален
диалог е образуван около стратегиите, необходими за справяне с взаимосвързаните
предизвикателства за изграждане на здрави общества, икономики и екосистеми. Този диалог
се корени в последователния подход на екологичното движение и следвоенното развитие на
международната общност. През последните 55 години създаването на модерния
технологичен оптимизъм даде път на по-реалистичната утопия за разбирането на силите,
които стоят зад проблемите на света.
Законодателни инициативи
Устойчивото развитие е глобален проблем и е включен в политическия дневен ред от
1992 г. Интерес представляват законодателните инициативи, предприети досега за
справяне с проблема. За да се справи с предизвикателствата на нашата растяща икономика и
променяща се околна среда, ЕС е разработил Стратегия за устойчиво развитие, която
включва икономически, социални, екологични и финансови аспекти. Насърчаването на нови,
щадящи околната среда технологии, свързва целите на Лисабонската стратегия с тези на
Европейския съвет от Гьотеборг. Наред с това, европейското законодателство цели
интегрирането на екологичните съображения в другите политики на ЕС.
През 1987 г. e публикуван Брундландският доклад: „Нашето общо бъдеще“, в
който се разглежда устойчивото развитие и промените в политиката, необходими за
постигането му. Конференцията на Обединените нации за околна среда и развитие, която
беше проведена през 1992 г., доведе до приемането на Дневен ред 21, Декларацията от Рио
за околната среда и развитието, Декларацията за принципите на устойчиво управление
на горите и правно обвързващите конвенции за биоразнообразието и изменението на
климата. Комисията на ООН за устойчиво развитие беше създадена с цел предприемане
на ефективни последващи мерки след Конференцията на Обединените нации за околна среда
и развитие от 1992 г. На Световната среща на високо равнище за устойчиво развитие,
състояла се в Йоханесбург (WSSD 2002 г.), бяха определени националните, регионалните и
международните ангажименти.
Стратегията на ЕС за устойчиво развитие (СУР) е друг документ, даващ насоки за
бъдещето развитие. В нея са посочени седем ключови предизвикателства, със съответни цели
и действия:
 изменение на климата и чиста енергия;
 устойчив транспорт;
 устойчиво потребление и производство;
 опазване и управление на природните ресурси;
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обществено здраве;
социална интеграция, демография и миграция; и бедност в световен мащаб
глобално устойчиво развитие.14
Екологичните стандарти често се възприемат като пречки за достъпа до пазара,
точно както откритите пазари често се разглеждат като заплаха за качеството на околната
среда. Регламент (ЕО) 2493/2000 насърчава пълното интегриране на екологичното
измерение в процеса на развитие на развиващите се страни. Съобщението на Комисията
относно интегрирането на въпросите за околната среда в икономическата политика от
септември 2000 г. (COM(2000) 576) е в основата на доклада на Съвета по икономически и
финансови въпроси (ЕКОФИН) до Европейския съвет от Ница „Обединяване на нашите
нужди и отговорности - интегриране на въпросите за околната среда в икономическата
политика“ („първа стъпка към приемането на стратегия“) от 27.11.2000 г. Комисията по
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните заключава, че устойчивото
развитие трябва да бъде ръководен принцип на политиките на ЕС във всички области.
Тя изтъква, че бездействието ще струва все по-скъпо и ще има все по-значими преки
последици.
Налице са и редица законодателни инициативи, но поради ограничения обем в
изложението, не са анализирани. Подборът на разгледаните инициативи е основан на темата
на дисертацията и касае въпросите, свързани с околната среда и устойчивото развитие.
Институции
Съществуват много голям брой международни субекти на развитието, различни
механизми и процеси, чрез които те организират взаимодействието си. Главните въпроси на
устойчивото развитие са страните донори и страните партньори, международните
междуправителствени организации и международните неправителствени организации,
националните неправителствени организации, които работят един с друг на двустранна
основа и в рамките на многостранни форуми.
Като се има предвид, че не е налице цялостна система и има много процеси и
участници, взаимодействащи помежду си в променящите се взаимоотношения на различните
аспекти на постигането на устойчивото развитие, този параграф се фокусира върху
междуправителствените организации. Международните организации, в съответствие със
своята мисия, са механизмите, чрез които, от една страна, се осигурява координацията на
сътрудничеството, а от друга – се предоставя помощ за развитието. Основните категории
институции, чрез които се осъществява многостранна помощ включват:
 международни банки за развитие, включително и Групата на Световната банка и
Международната агенция за развитие;
 регионални банки за развитие (Африканска банка за развитие, Азиатската банка за
развитие и Междуамериканската банка за развитие);
 агенции, фондове и програми на ООН.
През последните години активно се развива нова форма на взаимодействие Споразумението за партньорство. То се създава възможност за по-гъвкаво взаимодействие,
включително и възможност да се направи доброволна база за финансиране над планирания
обем. Донорите разгледат възможността за доброволно финансиране като ключов механизъм
за увеличаване на влиянието си в организацията, определяне на посоката на програмите по
датите на своите цели и подобряване на ефективността на многостранните институции. За
всички тези цели обемът на това доброволно финансиране трябва да бъде достатъчно голям.
В областта на съдействието на развитието работят 263 международни институции,
чийто вноски се считат за официална помощ за развитието. По принцип всички те са
създадени след 1945 г. В края на 40-те години са създадени 47 институции, сред които ООН,
14

COM(2005)658, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0658:FIN:IT:PDF,
(21.08.2013).
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Световната банка и Международния валутен фонд. Активните специализирани агенции и
структури са създадени в периода 1960-1970. Най- значителен ръст в създаването на нови
агенции се наблюдава в периода 1980-1990.
Много сектори се считат за силно фрагментирани. Например в областта на
здравеопазването и хуманитарната помощ има 34 организации, в областта на
земеделието, животновъдството и рибарството - 29 агенции.
Човешки фактор
Работата за хората заема централно място в концепцията за устойчивото развитие.
Всички хора имат право на здраве и ползотворен живот в хармония с природата. За
обезпечаване на устойчивото развитие е необходимо участие на всички слоеве от
населението, така както всеки човек има право за развитие на своите физически и духовни
способности. Концепцията се стреми да привлече всички слоеве на населението в процеса на
осигуряването на устойчивото развитие. Доколкото важен момент в концепцията е
изменението на структурата на потреблението, то важна роля за постигането на устойчивото
развитие имат и потребителите. Една от най-важните съставни части на успеха е
поддържането на правото на достъп на потребителите до екологично чиста продукция и
екологично чиста среда на обитание, която да съответства на международно приетите
стандарти. Най-важната част от идеята за устойчивото развитие е укрепването на широкия
спектър на правата на човека. На първо място сред тях е правото на достойно, здраво и
творческо съществуване в хармония с природата на сегашните и бъдещите поколения.
Разглеждайки устойчивото развитие от гледна точка на интегрирания подход са
разгледани възможностите за постигането му и от гледна точка на човешкия фактор, който се
оказва най-важният елемент в този процес. В този аспект са определени шест подсистеми.
За да се определи наборът от индикатори за оценката на развитие на обществото, трябва
първо да се идентифицират различните сектори, имащи отношение или подсистемите на
системата обществото. За тази цел са разгледани системите, които съставляват обществото,
както и системите, от които човешкото общество зависи. Полезната разлика от
разграничаването на подсистемите е следната:
 Индивидуално развитие (граждански свободи и правата на човека, собствен капитал,
индивидуална автономия и самоопределяне, здраве, право на труд, социална интеграция и
участие, пол и класово специфична роля, материални придобивки и жизнен стандарт,
квалификация, специализация, образование, семейството и планиране на живота, отдих и
развлечения, изкуства);
 Социална система (развитие на населението, етнически състав, разпределение на
доходите и класова структура, социални групи и организации, социално осигуряване,
медицински грижи, обезпечаване на възрастното население);
 Правителство (правителство и администрация, публични финанси и данъци,
политическо участие и демокрация, разрешаване на конфликти (национални,
международни), политика по правата на човека, население и имиграционната политика,
съдебната система, борба с престъпността, политика по международна помощ, технологична
политика);
 Инфраструктура (населени места и градове, транспорт и разпределение, система за
доставка (енергия, вода, храна, стоки, услуги), изхвърляне на отпадъци, здравни услуги,
комуникации и медии, съоръжения за образование и обучение, наука, изследвания и
развитие);
 Икономическа система (производство и потребление, пари, търговия, труд и заетост,
доходи, пазар, междурегионална търговия);
 Ресурси и околната среда (природна среда, атмосфера и хидросфера, природни
ресурси, екосистеми, видове, изчерпване на невъзобновяеми ресурси, възстановяване на
възобновяеми ресурси, поемане на отпадъци, рециклиране на материалите, замърсяване,
деградация, товароносимост).
Автореферат на Симеон Григоров

19

Шестте подсистеми могат да бъдат обединени в три подсистеми: човешка система,
поддържаща система и природна система.
За всяка подсистема трябва да се разработят редица показатели, които да обхващат
всички аспекти на нейната жизнеспособност и устойчивост и на приноса им към
жизнеспособността и устойчивостта на цялата система. Общият брой на показателите се
увеличава с броя на подсистемите, които бихме включили. За да се запази броят на
индикаторите на управляемо ниво, ние можем да агрегираме шестте секторни системи в три
подсистеми:
 Човешка система = социална система + индивидуално развитие + правителство;
 Поддържаща система = инфраструктура + икономическа система;
 Природна система = ресурси + околна среда.
Тези три системи кореспондират с трите категории на капитала, които често се
използват за анализ на тоталната система: човешки капитал, структурен капитал и
природен капитал. Включването им в анализите ни дава основание да се направи
заключението, че поведението на човек във всяка една от изведените системи играе
съществена роля за постигането на устойчивото развитие. Затова човешкият фактор и
негово индивидуално осъзнаване е в основата на значителния напредък, който може да
се постигне в това отношение. Значителният брой на инициативите, които се предприемат с
оглед на образоването и информирането на хората за ползите и предимствата от прилагането
на концепцията за устойчивото развитие, в значителна степен допринесоха за осъзнаването
на човека и доведоха до едно поведение, основаващо се на разумния избор за по-добър
живот в бъдеще.
Адекватната политика в областта на устойчивото развитие е една от основните крачки
към запазването на околната среда за ползването й от бъдещите поколения, както и за
разработването на адекватни екологични програми и инициативи.
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ВТОРА ГЛАВА
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ В ИЗБРАНИ
СФЕРИ
1. Интеграция и екологично развитие
В настоящия параграф се изхожда от предположението, че взаимодействието между
отделните подсистеми е това, което създава и поддържа стабилна средата, за да съществува
животът в нея. Заобикалящият ни свят е такъв, какъвто го познаваме днес благодарение на
процесите и взаимодействията, които се реализират между въздуха, растенията/ животните,
земята и водите. Именно те могат да бъдат посочени като елементи на интеграционната
среда, а поддържането им ще осигури екологичното развитие на системата като цяло.
Нормалното функциониране на подсистемите и на системата като цяло е застрашено от
редица фактори, от който най-съществен е човешкият. Основните заплахи, пред които е
изправено човечеството днес са: военни, икономически, социални и екологични.
Екологичните заплахи обхващат промените в състава на атмосферата и последиците
от това, замърсяването на природни питейни води, океани, обезлесяването и опустяването,
ерозията на почвите и погубването на плодородни почви, биотехнологичните рискове,
опасните емисии на замърсители, безконтролното производство, превозване и използване на
токсични химически вещества и материали, експорт на опасни технологии и опасни
отпадъци в развиващите се страни.
Екстензивната икономическа дейност на човечеството в последните два века се е
осъществявала без отчитане на глобалните екологични интереси и се характеризира с
неудържимо нарастване на производството и потреблението, безконтролно разходване на
природните ресурси и енергия.15 Потребителското отношение на развитите страни към
природата я поставя на ръба на изчезването на живота в нея.
Човешкият прогрес винаги е зависел от нашата техническа изобретателност и
способност за съвместни действия. Тези качества често са били използвани конструктивно,
за да се постигне развитие в това число и екологичен напредък: в контрола на нивата на
замърсяване на водите и въздуха например, както и за повишаване на ефективността на
използването на материали и енергия. Много страни са увеличили производството си на
храна и са намалили темповете на прираст на населението си. Някои технологични
постижения, особено в сферата на лекарствата и медицината, са вече широко
разпространени.
Околната среда и развитието не са индивидуални предизвикателства, те са
непосредствено свързани. Развитие не може да се постигне с цената на унищожаването на
ресурсната база на околната среда. Тези проблеми не могат да се разглеждат поотделно,
както и отделени от институциите и политиките. Те са свързани в сложна система от
причинно-следствени връзки. Следователно, комплексният анализ трябва да бъде
приложен и по отношение на екологията. Първо, проблемите на околната среда колкото и
разнообразни да са, всъщност са свързани и при тях действа принципът на доминото.
Второ, проблемите на околната среда и моделите на икономическо развитие са
взаимосвързани. Трето, екологичните и икономическите проблеми са свързани с много
социални и политически фактори.
Съвременната екологична политика обхваща седем ключови области:
замърсяване на въздуха, рециклиране на отпадъци, управление на ресурси, защита на
почвите, градска екология, разумна употреба на пестициди и морска екология. По наше
мнение, най-важното в устойчивото развитие е неговото екологично направление, с
което следва да започват и завършват научните постановки. Екологията е засегната във
15

Van den Bergh, J., Verbruggen, H., 1999. Spatial sustainability, trade and indicators: an evaluation of the ecological
footprint. Ecol. Econ. 29, 61-72.
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всички аспекти на устойчивото развитие и то при всички положения трябва да бъзе
постигнато, без да се унищожава природата. Това означава още, че не трябва да се
надвишава икономическият капацитет на биосферата.
Направен е следният извод: Икономическият капацитет на биосферата се
проявява като ограничение или своеобразна граница, която не може да бъде
преминавана, без да се застраши развитието на цивилизацията.
Един от най-належащите глобални екологични проблеми е съхранението на
биоразнообразието. Признавайки конкурентното взаимодействие на съобществата от
организми, ние го считаме за основен принцип на организацията на флората и фауната,
насочен към подобряването на неговата стабилност, обезпечаващ оптимални условия
за продължение на живота.
Акцентира се върху трите аспекта, в които трябва да се гарантира устойчивото
развитие на цивилизацията: на първо място, опазване на околната среда (гарантирано
непревишаване на антропогенното въздействие и икономическия капацитет на биосферата),
на второ място, защита на човешкия геном и здравето на населението, за да се
предотврати биологичното разграждане, на трето място, формиране на механизми
(социални, икономически, политически и пр.), които ще осигурят решаването на
проблемите в първите два аспекта и ще предпазят от разрушаване цивилизационната
структура, която е от жизнено важно значение за нея.
. Първият аспект очевидно е екологичният, вторият може да бъде наречен социалномедицински (отнася се до популационното здраве на вида хомо сапиенс), а третият е
целесъобразно да обедини всички останали направления на анализа на устойчивото развитие,
които са тясно свързани и можем да наречем този аспект социално-хуманитарен.16
По второто направление, предполагащо съхранение на здравето на населението,
предотвратявайки биологичната и духовната деградация на човека, също може да се
констатира непрекъснато увеличаване на влошаването.
По аналогия на екологичните и социално-медицинските аспекти и при случая със
социално-хуманитарните възниква въпросът: съществуват ли някакви ограничения на
въздействието върху обществото, т.е. границите на разрушението на социалната структура на
цивилизацията, превишаването на който води до загуба на нейната устойчивост и развитието
на необратими деградационни процеси? Съвременната наука не дава конструктивни
възможности за анализ на този въпрос. За социално-хуманитарните измерения на
устойчивото развитие няма никакви надеждни, теоретично обосновани преки измерители,
нито косвени индикатори на неблагополучието, нито дори възможности за производствени
аналогии с други системи. Само съдържателният анализ, общото понятие за регулаторните
процеси убеждават в това, че въпросът за съществуването на предел на разрушаването на
социалните структури, допускащи въздействие върху тях, по принцип има положителен
отговор.17
Очевидно е, че трите аспекта на устойчивото развитие са взаимосвързани, въпреки
че всеки от тях се занимава с конкретни аспекти на човешкото съществуване, като се имат
предвид различните обекти, върху които въздейства цивилизацията в хода на своето
развитие (биосфера, индивид, социални структури) и как те въздействат. Отбелязани и
анализирани са някои от тези връзки.
Екологичният аспект е съществен за социално-медицинския поради факта, че
околната среда в мястото на живеене и работа не е само един от най-важните фактори за
качеството на живот на индивида, а и източник на много голяма част от информацията,
получавана в процеса на социализация и цялото последвало функциониране. Следователно
състоянието на околната среда е важно не толкова за физическото здраве, но и за моралното,
Moffatt, I., 1996, цит.произв.
Wackernagel, M., Rees, W., 1996. Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth. Gabriola Press
New Society Publishing, B.C.
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за изпълнение на социалните функции. Процесите, инициирани от човека в околната среда,
въздействат непряко (чрез екосистемите, агроценозите, урбанизираните системи и пр.) върху
социалните структури по доста различни начини: факторите на околната среда могат да
влияят на миграцията и другите движения в обществото, обуславяйки динамиката на
социалните структури. Тези процеси чрез отражение в общественото съзнание предизвикват
действия в икономиката, науката и техниката. Данните за околната среда, преките и
косвените резултати от тяхната преработка и информацията за взаимодействието на
цивилизацията с природата са важна част от съвременното информационно поле с всички
произтичащи от това последствия.
2. Програми и мерки за устойчиво управление на околната среда
В този параграф са анализирани програмите, които се стремят към ефективно
управление на околната среда, без да се претендира за изчерпателност поради тяхното
многообразие. Исторически погледнато, отговорността за увеличението на емисиите на
парникови газове се крие до голяма степен в индустриализирания свят, макар че от
развиващите се страни се очаква да бъдат източник на нарастване на дела на вредните
емисии в бъдеще. Страните от целия свят обединяват усилията си, за да противодействат на
заплахата от увеличение на емисиите от парникови газове в резултат на човешката дейност,
като през 1992 г. подписват Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата
(UNFCCC). Тя признава съществуването на проблема и поставя за крайна цел
стабилизирането на концентрациите на парникови газове в атмосферата до ниво, което би
предотвратило опасна антропогенна намеса в климатичната система. Страните по
Конвенцията трябва да предприемат специфични действия, например намаляване на
емисиите от парникови газове с известен процент, чрез приемане на протоколи към
Конвенцията. Такъв е и приетият през 1997 г. Протокол от Киото, който поставя
количествени цели за намаляване на емисиите от парникови газове. Той засяга практически
всички основни сектори на икономиката и е смятан за най-широкообхватното споразумение
по проблемите на околната среда и устойчивото развитие, което е било подписвано някога.
България ратифицира Протокола от Киото на 17.07.2002 г.
Конференцията на ООН за околната среда и развитието (UNCED), проведена през
1992 г. в Рио де Жанейро, довежда до подписването на Рамковата конвенция по
изменението на климата (UNFCCC или FCCC), която слага своеобразна рамка за
евентуално стабилизиране на парниковите газове в атмосферата. С нея се признават общи, но
диференцирани отговорности за отделните страни и съответните възможности за социално и
икономическо развитие.
Инициативите и програмите за климата могат да се отнесат към по-широките цели на
устойчивото развитие. Създаването и разпространението на технологичните иновации също
има значение. Също така по-широките програми за развитие могат да отразят промените в
климата и да дадат така необходимите отговори за изменението на климата чрез стремеж към
намиране на алтернативни пътища за развитие.
Ролята на ЕС е да поддържа и координира усилията на страните членки и да
проверява дали правителствата спазват ангажиментите, които са поели. ЕС като такъв е
основният източник на законодателство в областта на околната среда. 18 В Римските
договори от 1958 г. не е предвидена компетентност за екологичната политика. Малко след
първата конференция на ООН за околната среда на човека през юни 1972 г. една среща
на върха на държавите членки на Европейската общност призовава Европейската
комисия да разработи програма за действие в областта на екологичната политика.
Необходимостта от обща политика в областта на екологията е призната още през 70-те
18

Gray, P., Lyytinen, K., Saunders, C., Watson, R., Willcocks, L., Zwass, V. 2006. How Shall We Manage Our
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год. Съставена е правна уредба в областта на екологията на ЕАО от нормативни забрани.
Наред с това ЕС провежда екологични програми за действие, в които е заложила съответните
първостепенни директиви и цели. От 80-те години насам централно място в тях заемат
основните принципи за превенция и предотвратяване. Освен това Общността подготвя и
свързани с екологията изследователски програми.
Тези политически връзки са пряко свързани с връзките между базисните природни и
социално-икономически процеси в нашия бързо променящ се свят. Икономиката и
екологията могат да бъдат благоприятно комбинирани и да си сътрудничат успешно.
След това е анализирана екологичната модернизация като понятие въведено от Четвърта
програма за действие на ЕС за опазване на околната среда.
С продължаващото нарастване на населението в света и все по-големия брой хора,
живеещи в градовете, глобалните предизвикателства пред околната среда се изострят.
Повече действия ще са необходими за опазване на чистотата на въздуха, водата и океаните,
устойчиво използване на земите и екосистемите и поддържане на управляеми нива на
изменение на климата. ЕС играе ключова роля в международните усилия за разработване
на решенията, необходими за гарантиране на устойчиво развитие в международен план.
3. Инициативи в областта на хранителната индустрия
Днешните екологични предизвикателства възникват от липсата на развитие и от
непредвидените последици от някои форми на икономически растеж. Земеделските ресурси
и технологиите, необходими за да се изхрани нарастващото население на Земята, са на
разположение. Доста неща са постигнати през последните няколко десетилетия. Селското
стопанство не страда от липса на ресурси. Липсва му политика, която гарантира, че храната
се произвежда, когато това е необходимо, и по начин, който поддържа живота и
препитанието на бедните в селските райони. То може да отговори на това предизвикателство
чрез изграждане на постижения и разработването на нови стратегии за запазване на храната
и сигурност на препитанието.
Глобалният аспект принуди фирмите да се запознаят не само с търсенето на
продуктово качество и на работна безопасност, но и да придобият екологична култура, като
по този начин се роди идеята за общото качество и за екологичното управление на
системите на околната среда, като необходима част от корпоративния мениджмънт от
които с все по-важно значение за управлението са Системите за Управление на Околната
Среда и ISO 14001, като отправна точка за изпълнение. Докато концепцията за устойчиво
развитие е създала една нова визия, концепцията за устойчиво производство е претърпяла
дълбоки промени в професионалните дисциплини, по-специално в инженерната сфера.
Именно там става очевидна необходимостта от знания за околната среда и това как да се
помогне на хората, които стават все по-загрижени и запознати с проблемите на околната
среда.19
Развитите страни трябва да бъдат насочени към борба с бедността и подобряване на
състоянието на най-слабо развитите страни, като това трябва да се постави като цел, защото
тези страни вече са постигнали икономически растеж. Този начин на мислене обаче се
развива сравнително бавно. Доказателствата за това са, че помощта от развитите страни е
ограничена най-вече под формата на храни и консумативи, а перспективата ще се промени
чрез забравените аспекти на подобряването като технологично развитие или инфраструктура
на най-малко облагодетелстваните, за да се гарантира икономическото развитие и
самостоятелното оцеляване.
В научната литература определението за устойчива система става все по-често
срещано днес, но се използва с различни значения, което се определя в зависимост от
19
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съответната потребност. Ако се вземе средата на дадена компания, критериите за
устойчивост ще бъдат съвсем различни, ако тази цел идва от акционери, клиенти,
доставчици, служители, бизнес на местно ниво, на национално ниво, вътрешно и т.н.20
Експертни оценки показват, че въпреки че има различни критерии за устойчивост,
всяка компания трябва да изпълни няколко функции за устойчиво развитие: Да бъде
икономически устойчива; Да бъде социално устойчива; Да бъде екологично устойчива.21
Тези заключения прогнозират пътя на компанията, който тя е склонна да извърви от гледна
точка на цялостно управление, интеграцията в структурата на компанията, йерархията на
различни цели, които отговарят на следните стратегически направления:
• Управление на качеството (ISO 9000) → икономически устойчиви.
• Мениджмънт превенция (OHSAS 18000) → социално устойчив.
• Управление на околната среда (ISO 14000) → екологично устойчиви.22
Мненията показват, че въпреки че в началото фигурирането на термина устойчиво
развитие подсказваше за устойчивост на околната среда, то не е единственото условие, което
влияе на производствената среда, но има по-глобален характер, въз основа на стълбовете,
посочени по-горе.
Критерият за устойчиво развитие на околната среда трябва да се появи от момента
на създаването на концепцията за системата на производство, при която проектантът трябва
да вземе под внимание условията - клиент, право, икономика и т.н. и ги обедини със
следните фактори: ресурси, въздействие върху околната среда (местно, регионално и
глобално) и въздействия върху работната среда (химически, повтаряща се работа, шум). 23
Това е единствената възможна формула, по която може да се получи система за
устойчиво производство.
Европейският съюз също разработва различни програми в областта на хранителната
индустрия, които също са разгледани подробно в дисертацията.
4. Управление на ресурсите и отпадъците
Светът произвежда седем пъти повече стоки днес, отколкото го е правил през 1950
г. В най-широк смисъл, стратегията за устойчиво развитие има за цел да насърчи хармония
сред хората и между човечеството и природата. В специфичния контекст на развитието и
околната среда, кризите от 1980 г., които действащите национални и международни
политически и икономически институции не са и може би не могат да преодолеят. От гл.т. на
управлението на отпадъците преследването на устойчиво развитие изисква: политическа
система, която осигурява ефективно гражданско участие в процеса на вземане на решения;
икономическа система, която е в състояние да генерира излишъци и технически познания и
устойчива основа на социална система, която предоставя решения за напрежението,
произтичащо от дисхармонично развитие; производствена система, която да спазва
задължението за запазване на екологичната база за развитие; технологична система, която
може да търси непрекъснато нови решения; международна система, която насърчава
устойчиви модели на търговията и финансите; административна система, която е гъвкава и
има капацитет за самостоятелна корекция. Тези изисквания са повече в характера на цели,
които трябва да са в основата на националните и международни действия за развитие.
Политиките на ЕС все повече поставят ударението върху използването на ресурсите и
отпадъците. Те са широко застъпени в Стратегията на ЕС за устойчиво развитие (СУР) и
Шестата програма за действие за околната среда (Шеста EAP). Те изрично призовават за
„прекъсване на връзките между икономическия растеж и използването на ресурси“. През
Пак там.
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2007 г. е създадена Междуправителствена група за устойчиво управление на ресурсите
посредством сътрудничество между ПОСООН и Европейската комисия.
Докато програмите на ЕС по ресурсите са още в начален етап на развитие,
програмите по отпадъците както в ЕС, така и в отделните държави членки на ЕС се
прилагат прогресивно още от 70-те години. Текущата политика на ЕС в областта на
отпадъците се базира на „йерархия на отпадъците“. На първо място целта е
предотвратяване на отпадъците, а след това намаляване и изхвърляне на отпадъци
посредством повторно използване, рециклиране и други операции по тяхното
оползотворяване. Тази йерархия вероятно ще бъде подкрепена от изменената Рамкова
директива за отпадъците, която понастоящем се преразглежда, и от тематичната стратегия
за предотвратяване и рециклиране на отпадъците.
Стига се до извода, че отпадъците не бива да бъдат отделяни в околната среда поинтензивно от възможностите на природата да ги разгради, преработи или най-малкото
обезвреди. В природата това, което е отпадъчен материал от един организъм, служи
като суровина или храна за друг.
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ГЛАВА ТРЕТА
АНАЛИЗ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОГРАМИ И
ИНИЦИАТИВИ В БЪЛГАРИЯ
1. Приоритетни проблеми за екологично развитие
Екологичните проблеми често са разглеждани като резултат от нарастващото търсене
на оскъдни ресурси и замърсяването, причинено от повишаване на жизнения стандарт на
относително богатите. По експертни оценки в страните, в които населението е бедно,
екологичните проблеми са широко застъпени. Свръхнаселението също опосредства
бедността. Очаква се населението в света да достигне почти 9,0 милиарда през 2040 г. Тези,
които са бедни и гладни често унищожават тяхната непосредствена среда, за да оцелеят: те
обезлесяват горите; добитъкът им съсипва пасищата; а с увеличаването на броя си, се
принуждават да мигрират към вече пренаселените градове.
От друга страна, икономическият растеж, който води до подобряване на жизнения
стандарт, понякога е постигнат по начини, които са вредни в дългосрочен план. Голяма част
от направените подобрения в миналото се основават на използването на увеличаващи се
количества от сурови материали, енергия, химикали и синтетика, както и на създаването на
замърсяване, което не е адекватно отчетено в разходите на производствените процеси. Тези
тенденции са имали непредвидени последици върху околната среда. Така днешните
екологични предизвикателства възникват едновременно и от липсата на развитие и от
непредвидените последици на някои форми на икономическия растеж.
Повишава се и честота на бедствията. През 70-те години на миналия век, шест пъти
повече хора са загинали в следствие на "природни бедствия" отколкото през 60-те, което
значи, че всяка година вредното влияние на човешката дейност върху природата взима все
повече човешки и материални жертви. Засушаванията и наводненията, бедствията, чиято
основна причина е широкото и системно обезлесяване, вече се наблюдават във все по-големи
мащаби и с по-голяма честота.
През последните години индустриалните страни са в състояние да постигнат
икономически растеж с употребата на по-малко енергия и суровини за единица
продукция. Това, заедно с усилията за намаляване на вредните емисии, ще помогне за
ограничаване на вредното влияние върху биосферата.
Симптомите и заплахите пред непосредственото бъдеще на околната среда и
човечеството като цяло са две различни неща, които ние трябва да разграничаваме
теоретично, но да се борим и срещу двете. Симптомите, които предвещават бъдещи
екологични проблеми са: бедността, растежа, оцеляването и икономическите кризи.
Съществува обективна връзка между икономическото и техническото развитие и
задълбочаване на екологичните проблеми, а резултатите вече са налице. Направени са
констатации относно състоянието на климата, замърсяването, опустиняването, намаляването
на биоразнообразието и др.
В резултат на направените анализи са направени следните заключения. Много често
благосъстоянието, постигнато от дадена страна, е несигурно и непостоянно, защото се
дължи на методи, използвани в промишлеността, селското стопанство и други области,
които носят полза само за определен период от време. Сегашната екологична ситуация
е твърде различна и граничи със състоянието на екологичен колапс. Проблемът за
замърсяването на околната среда е от изключителна важност, както във връзка с
промишленото и селскостопанското производство, така и във връзката с качествените
изменения на производството под влияние на техническия прогрес. Това, което е
необходимо, е нов подход, при който всички народи да се стремят към тип на развитие,
който интегрира производството с опазването на ресурсите, и който е свързан с
предоставяне на равноправен достъп до икономически блага и ресурси.
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2. Програми и инициативи в областта на устойчиво развитие
Няколко поредни български правителства от 2001 г. насам не успяват да разработят
ефективна стратегия за устойчивото развитие на страната. Вероятната причина за това
отлагане е незадължителният характер на тази инициатива на ЕС, тъй като няма конкретен
документ, който да задължава отделните страни членки да приемат национални стратегии.
Подобна стратегия може да осигури цялостна политическа рамка за целите, свързани с
климатичните промени, развитието на възобновяеми енергийни източници и
енергийната ефективност, както и за икономическата и социалната цена за
постигането на тези цели. В настоящия параграф са изведени едни от основните мерки в
областта на устойчивото развитие, предприети от страната ни, установени на базата на
проведено проучване. То е извършено сред 50 експерти от министерства и ведомства, пряко
ангажирани с въпросите на устойчивото развитие, под формата на лични интервюта. В
резултат са направени основни изводи и заключения, които страната ни трябва да
предприеме с оглед бъдещото й по-устойчиво развитие.
На първо място сред приоритетните проблеми на страната ни, експертите посочиха
въпросите на енергетиката. Необходимо е формирането на национална политика по
отношение на енергийната ефективност, търговията и движението към Централна и
Западна Европа на изчерпаеми природни източници. Основните приоритети на
българската енергийна политика напълно съвпадат с тези на енергийната политика на ЕС за
развитие на конкурентни енергийни пазари, гарантиране сигурността на енергийните
доставки при опазване на околната среда и намаляване на факторите, влияещи върху
измененията в климата.
Приоритетните мерки и дейности, залегнали в енергийната стратегия на страната имат
за цел интегриран и балансиран подход за осигуряване на конкурентоспособност на
българската икономика и енергетика, решаване на проблемите, свързани с осигуряване на
сигурност и непрекъснатост на енергийните доставки на приемливи за обществото цени, и
изпълнение на приетите от страната цели за намаляване на факторите, влияещи негативно
върху околната среда и климатичните промени. Посочени са конкретни мерки, с които
трябва да се справим.
Като следващ проблем за осигуряване на устойчивото развитие на страната ни,
установен в проучването, се очертават екологичните въпроси. За решаването на проблема с
опазването на околната среда и насърчаването на устойчивото развитие Република България
участва в международни сътрудничества за развитие. След присъединяването на България
и Румъния към ЕС морските пространства на ЕС се разшириха и отвориха към Черно море.
По този начин Черноморският регион зае водещо място в дейностите, свързани с
просперитета, стабилността и сигурността в района. В тази връзка се развиват три основни
политики - Черноморската синергия, Европейската политика на съседство и Източното
партньорство.
Настоящата финансова и икономическа криза в съчетание с продоволствената и
енергийната криза, както и кризата в областта на климатичните промени поставят на дневен
ред необходимостта от устойчивото развитие в дългосрочен план, което е невъзможно
без интегрирането на екологичните реалности и измерения във финансовата и
икономическата система. В краткосрочен и средносрочен план пакетите от мерки за
преодоляване на кризата могат значително да допринесат за прехода към „нисковъглеродна”
и, в по-широк смисъл, „ниско ресурсна икономика” чрез подкрепа и насърчаване на “зелени
инвестиции”. Тези инвестиции могат да стимулират търсенето и да създават заетост,
като в същото време допринасят за постигане на енергийна независимост, ефективно
използване на ресурсите и намаляване на въглеродните емисии. „Зелената икономика” и
борбата с глобалното затопляне изискват също възприемане на стратегии за по-устойчиво
производство и потребление, в това число ценообразуване, отчитащо пълните екологични и
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социални разходи, за да се обезсърчат неустойчивите модели на производство и
потребление. Чрез подходящи политики и стимули енергетиката от възобновяеми енергийни
източници може да поведе икономиката в нисковъглеродна посока, създавайки заетост и
печалба и гарантирайки, че и развитите, и развиващите се страни ще могат да дадат свой
принос в борбата с глобалното затопляне въз основа на принципите за общи, но
диференцирани отговорности и съответни възможности, без да се прави компромис с
икономическото благосъстояние на отделния човек. За да може политиката на
сътрудничество за развитие в областта на опазването на околната среда и
насърчаването на устойчиво развитие да бъде успешна, трябва да се положат още
много и значителни усилия за популяризирането й сред държавните институции,
неправителствените организации и частния сектор.
Друг фактор за постигане на устойчивото развитие е ефективното използване на
ресурсите. Като част от европейското семейство, България се присъедини към усилията на
Европейския съюз да допринесе за справяне с предизвикателствата, свързани с поефективното използване на ресурсите и редуцирането на рисковете за здравето и околната
среда. В резултат се вземат подходящи и навременни политически решения като:
създаването и усъвършенстването на системите за наблюдение и прогнозиране; въвеждането
на съвременни и унифицирани или общоприети в Европейския съюз методики за анализ и
оценка; разширяването на публичните бази данни в интернет и улесняването на достъпа на
потребителите до тях.
Експертите посочват и необходимостта от спазване на принципите на устойчивото
развитие както в потреблението, така и в производството. Целта на устойчивото
потребление и производство е запазване на качеството на околната среда, както и
осъзнаването на необходимостта от по-високи екологични стандарти от страна на бизнеса и
крайните потребители.
Със своята специфика се отличава и транспортната сфера. Специфичните цели на
националната транспортна политика са насочени към устойчиво развитие на пътната и
железопътна транспортна инфраструктура от национално и международно значение,
подобряване на безопасността на транспорта, развиване на морското и вътрешното водно
плаване, интеграция на националната транспортна мрежа в транспортната мрежа на ЕС,
постигане на баланс и развитие на връзки между различни транспортни способи.
Постигането на тези цели е предварително условие за устойчив и балансиран
дългосрочен икономически растеж.
Основните приоритети на българската политика на устойчиво развитие трябва
напълно да съвпадат с тези на политиката за развитие на ЕС, която гарантира опазване
на околната среда и намаляване на факторите влияещи върху измененията в климата.
Изграждането на инфраструктура, търсенето на решения при използването на
възобновяемите енергийни източници и обвързването на образованието с енергийната
ефективност е гаранция за устойчивото развитие на страната ни.
3. Екологични програми и инициативи в България
Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социалноикономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят
и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, връзката околна средаздраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане,
които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда. Това са както
директните негативни въздействия, предизвикани от физични, химични и биологични агенти
така и ефектите върху здравето, предизвикани от физически изградената и от психосоциалната среда. Настоящият списък от програми и инициативи в областта на
екологията в България е направен въз основа на авторово изследване по
проблематиката след провеждането на интервютата с експертите и консултация с
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експерти. Първоначално е обърнато внимание на Националната програма за действие по
околната среда и здраве и на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” След което
са посочени конкретни инициативи, свързани с опазването на околната среда и
подобряването на екологичното състояние в страна ни. Като конкретни екологични програми
и инициативи в България могат да бъдат отбелязани следните: Детско здравеопазване,
Управление на устойчивите органични замърсители в България, Програма за опазване
на биологичното разнообразие в България, Програма за опазване на околната среда и
възстановяване на Черно море, Еко инициативата на Глобул и WWF, Еко инициатива
„Посади дърво“, Еко инициатива на Coca-Cola и HBC Bulgaria.
4. Възможности на интеграционния подход за подобряване на екологичните
програми и инициативи
Природосъобразното развитие и интеграционната среда са две теоретични
структури, които лежат в основата на политиката за опазване на околната среда в
индустриализираните държави. Конкретно, теорията на интеграционната среда е тази,
която обяснява скорошните промени в политиката за околната среда и показва
позитивни отношения между икономиката и околната среда. Необходим е критичен
анализ на съдеятелската среда за устойчиво развитие като основа за изграждане на
политиката и разработване на програмите за опазване на околната среда. За да се определят
възможностите за подобряване на екологичните програми и инициативи е използван опитът
от проекти, свързани с управлението на доставчиците относно опазването на околната
среда, за да се изследват въздействията на интеграционния подход върху резултатите от
практичната политика на опазване на околната среда. Природосъобразното развитие и
интеграционната среда трябва да се разглеждат като идеологични и политически
концепции, поне що се отнася до връзката между устойчивото развитие, икономиката и
природата. При по-нататъшните анализи на политиката по опазване на околната среда
трябва да се включват аспекти като власт и влияние.
На първо място са анализирани промените в екологичните програми през
последните две десетилетия, време в което теориите за природосъобразно и устойчиво
развитие стават модерни в дебатите за екологични инициативи в индустриализираните
страни. След което са изследвани ключовите характеристики на интеграционната
среда, което обяснява промените в програмите по околната среда в последните години и
която предполага, че икономическото развитие и опазването на природата могат да се
обединят. Акцентът ще е върху това как интеграционният подход може да подпомогне
усъвършенстването на настоящите и създаването на бъдещите програми по опазване на
околната среда. Това следва и от критиката на теорията за интеграционната среда и
изследването на слабостите й, когато участва в екологичните програми, които са разгледани
по-рано. Последната секция изследва опита в проектите за екологичното управление на
доставчиците. Интеграционният подход има някои теоретични недостатъци и слабости,
когато подпомага екологичните програми, особено относно грижите за поприродосъобразно действие. Интеграционната среда както и природосъобразното
развитие са идеологични и политически концепции, които не могат да бъдат сведени до
изследването на връзката икономика-екология поотделно. Изглежда наложително да се
изследват проблемите с властта и влиянието в анализа на настоящите програми по опазване
на околната среда.
Анализите дават основание за следните изводи:
Първо, в последните години има голям брой инициативи за природозащита от
Европейската комисия, които са насочени към интеграцията на икономическото
развитие и природозащита, с които страната ни трябва да се съобрази.
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Второ, съществува промяна в индустрията за изоставяне на остарелите
програми и интегриране на нови като превенция на замърсяването и контрола, както и
намаляване на отпадъците и опити за по-ефективно използване на ресурсите.
Трето, Интеграционният подход позволява да се разкрие същността на
трансформацията в програмите по околна среда в контекста на устойчивото развитие.
Принципите, залегнали в него, предлагат да се слеят програмите за икономическо
развитие и екология, за да се получи позитивна симбиоза между икономиката и
екологията.
Четвърто, Интеграционният подход позволява вместо да се гледа на екологията
като спирачка за растежа, да се промоцира използването й като позитивно влияеща
върху икономическа ефикасност и технологичните иновации.
Обобщавайки литературата за интеграционната среда, може да се обусловят четири
елемента, които я отличават от другите теории.24 На първо място, трябва да разглеждаме
тази теория като технологична мярка. Интеграционният подход обвързва технологичните
разработки с резултатите от природоопазването. Тези резултати са специфично насочени към
намаляването на емисиите от източника и усвояване с по-голяма ефикасност на използваните
ресурси.25 Интеграционният подход е преди всичко стратегия, целяща да поддържа или
подобрява пазарната конкурентоспособност, в която природните облаги от
технологичните промени са свързани с намаляването на разходите на компаниите в отговор
на новите регулации от пазара сам по себе си и широката общественост. Концепцията на
интеграционната среда отразява идеология, базирана на разбирането, че опазването на
околната среда е състояние на дългосрочно икономическо развитие. То набляга на
постижението на най-високия възможен екологичен стандарт като средство за развитие на
пазарното предимство в интеграцията на предварителните механизми в производствените
процеси, признанието на настоящите и предвидените разходи за екологични разширения в
икономическото планиране, и икономическото значение на потребителските желания за „позелени“ и чисти продукти.
В основата на теорията за интеграционната среда е идеята, че намаляването на
замърсяването се отплаща добре, поради което е важен ефективно-ориентиран подход
към природата.
Един от най-важните аспекти в анализирането на теорията за интеграционната среда е
как тя е свързана с процеса на създаване на програми за опазване на околната среда. Какви
програми са формулирани в процеса на анализиране на интеграционната среда? Кои
социални актьори играят важна роля във формулирането и имплементирането на тези
програми?
Първо, интеграционният подход фаворизира стила на природозащитните
програми, в които намесата на държавата е премахната и има по-децентрализиран стил,
концесуални преговори, частни саморегулации, и използването на пазарни механизми и
инструменти. Дискусията за ограниченията на държавата за решаването на социални
проблеми сочи капацитета на държавата в създаването на програмите. Като се вземат
предвид различните обществени сфери и развитието на все по-специализирани познания и
опит, за динамичния характер на модерното общество, и глобализацията на пазарите,
привърженици на изграждането на капацитет на околната среда, като Дженики, твърдят, че
капацитетът на страната ни за опазване на околната среда не е и не може да се ограничи до
правителствените програми.26 Все по-често това зависи от обществените сили от всякакъв
вид. Ролята на държавата при промени в екологичните програми от лечебни и креативни към
24

Mol, A. 1999, Ecological modernization and the environmental transition of Europe: between national variations and
common denominators’, Journal of Environmental Policy and Planning, Vol. 1, No. 2, 167–181., Christoff, P. 1996,
цит.произв., 476–500.
25
Christoff, P. 1996, 480–482.
26
Jaenicke, M. 1997, цит.произв., 1–24.
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превантивни, от доста "затворен" стил на програми за повече участие са форми на изготвяне
на програми, от централизирана към децентрализирана политика и към концептуално
управление. Този въпрос също е адресиран до промяна на подхода от академичната среда.
Държавните действия и програми преди са били насочени към правителството, а сега са
заменени от управление, което "се отнася до преминаването от държавно спонсорство към
програми и проекти, насочени към предоставянето на тези предизвикателства чрез
споразумения за партньорство, които обикновено включват правителствени и
неправителствени организации.“27
Второ, променящите се държавно-пазарни отношения водят до увеличаване на
активността на икономическите агенти и механизми за реформа на околната среда.
Производителите, потребителите/ клиенти и доставчици се появяват като фактор за реформа
на околната среда, като се използват най-вече икономическите аргументи и механизми,
които да формулират екологичните цели. Трябва да е ясно, че повечето от тези участници не
приемат опазването на околната среда от алтруистична гледна точка или управлявано от
състоянието на законодателството за околната среда, информираността и протеста, както и
променящите се икономически разходи. Отношенията, цените, международната политика и
глобализацията променят социалната динамика зад екологичните реформи. Държавите вече
не са само на нивото на анализ и създаване на екологични програми. Наднационални органи,
като тези от ЕС, направляват националните програми със своите политически насоки и
трансформации. Този въпрос трябва да бъде решен от много по-далечен период, особено по
отношение на аргументите за регионално или местно оформяне на процеса на създаването
им. Един регион или местната общност, формиращи екологичните програми в една епоха, в
голяма степен се диктуват от международните и глобалните отношения, а не само по
отношение на въпросите за околната среда, но и за пазарната икономиката като цяло.
Както твърдяхме досега, теорията за интеграционната среда следва да се използва
основно на две нива: Първо като теоретична рамка за анализ на промени в институциите на
съвременното общество с цел решаване на екологични кризи. Второ, интеграционната среда
може да се използва като ръководство за променяне на текущите екологични програми.
Екологията в никакъв случай не трябва да бъде синоним на възможен
икономически ограничител. В същото време, не трябва да се пренебрегва
въздействието на екологичните мерки върху икономическия растеж, при систематично
използване на най-благоприятните екологични решения за развитието на
националната икономика..

27

Пак там.

Автореферат на Симеон Григоров

32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Досегашните анализи ни дават основание да направим заключението, че теориите за
устойчивото развитие и за интеграционната среда са в основата на създаването на ефективни
екологични програми и инициативи в България. Теорията за интеграционната среда трябва
да получи особено внимание от страна на политиците, представителите на бизнеса и
екологичните групи. Тя улавя същността на промяната в процеса на вземане на решение за
политиката за околната среда през последните две десетилетия и предполага, че програмите
за икономическо развитие и опазването на околната среда могат да постигнат комбинирани
синергични ефекти. Това е продиктувано от свободната търговия, глобализацията и
мобилността на капитала.
В общества, където пазарната икономика и нейната логика са нещо обичайно, една
"реалистична" политика за околна среда трябва да оперира в рамките на съвремието.
Съществуват и някои критики, отнасящи се до теоретичните предположения и
политическите последици от теорията за интеграционната среда. Отстоява се тезата, че
интеграционният подход акцентира върху проблемите на околната среда, но предизвиква и
опасения за икономиката или управлението на ресурсите. Използва се бизнес-език, при който
околната среда се измерва в парично изражение и фирмите се интересуват от нея само,
доколко тя носи икономическа полза, като спестяване на разходи или конкурентно
предимство. Този фокус предоставя на теорията за интеграционната среда изключително
широки социални и културни потребности, които са необходими при преминаването към поголяма устойчивост.
Изграждането на екологични програми, основани на интеграционния подход, не води
автоматично до положителна резултати, а дори нулеви резултати са били наблюдавани в
резултат на конфликтите между индивидите, групите и регионите. Една от причините за това
е, че настоящите програми и инициативи в областта на околната среда обръщат малко
внимание на социалните противоречия в рамките на политиката. Нещо повече,
предполагаемата отвореност за промени в институциите на модерността (правителствата,
бизнеса) е наивна в контекста на техните интереси, съчетания и възприятия за света. Освен
това конвенционалните виждания за икономическото развитие и икономическите рамки
информират политиките за регионално развитие, а не тези, които са насочени към по-широка
устойчивост въпроси.
Не трябва да се игнорира фактът, че интеграционната среда като фактор за постигане
на устойчиво развитие посредством екологичните програми и инициативи има и своите
недостатъци. На практика проблемите на икономическото развитие все още имат по-важна
роля отколкото опазването на околната среда. Фирмите действат рационално в рамките на
дадена пазарна икономика, която изисква ориентация към икономии на разходи и решения.
Проблемите на околната среда са включени в управлението на бизнес-операциите, само
когато има правен или клиентски натиск отвън. Устойчивото развитие и интеграционният
подход са идеологически и политически концепции, поне дотолкова, доколкото те
обосновават връзката между икономиката и средата. Въпросите, свързани с властта и целта
на програмите за околната среда и по-нататъшните анализи на политическите стратегии за
включване на екологичните критерии за конвенционално икономическо развитие следва да
бъдат подробно анализирани в бъдещи научни разработки.

Автореферат на Симеон Григоров

33

ІV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
В дисертационния труд могат да се откроят следните приносни моменти с теоретичен и
научно-приложен характер:
1. Изследвана е еволюцията в развитието на концепцията за устойчивото развитие,
като са определени съвременното й състояние и подходите за изследването й.
2. Определена е взаимовръзката между интеграционен подход и екологията и са
анализирани екологичните програми и инициативи в областта устойчивото
управление на околната среда, хранителната индустрия и управлението на
ресурсите и отпадъците.
3. Анализирани са програмите и инициативите в областта на устойчиво развитие и
екологията в България.
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