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 Консуматорско общество 

    Ако погледнем 
потреблението в 
Европа като цяло, за 
домакински нужди се 
консумират от 25 до 
30 процента от 
прясната вода, 20 
процента от 
електроенергията и 
70 процента от 
промишлените стоки. 
 

 



Потреблението днес 
 Три от всеки четири домакинства в Европа притежават  

най-малко един автомобил и това съотношение нараства  
всяка година. Потребителското търсене е тежко  
бреме за природните ресурси, а производството на стоки  
допринася за замърсяването на въздуха, водите и  
почвите. Очевидно е, че домакинствата  
изключително силно влияят върху околната среда. 

 
 

Няма изгледи за промяна на потребителските тенденции  
в близко бъдеще. Въпреки това все повече граждани  
осъзнават, че умереното потребление и по-малкото  
количество отпадъци допринасят за намаляване на  
замърсяването на околната среда.  

 
 

Чрез своя всекидневен потребителски избор в магазините  
и супермаркетите гражданите могат да повлияят върху  
различни сектори на икономиката. Последните  
социологически проучвания показват повишаване на  
екологичното съзнание паралелно с повишаването на  
доходите на домакинствата.  



Какво може да се направи  
 

 
Потреблението и 
производството са 
взаимосвързани. Ефективен 
подход за намаляване на 
вредното въздействие на 
сегашните нива и технологии на 
производство би бил да се 
включат всички заинтересовани 
страни в диалог, разработване 
на стратегии и мерки за тяхното 
изпълнение. 
 
Понастоящем съществуват 
няколко подхода за насърчаване 
на екологосъобразно 
производство и потребление.  

 



Законодателство  
• Екологосъобразно 

потребление и 
производство 
 
Приети са наредби за 
контрол на 
автомобилните газове, 
образуването на 
отпадъци, подобряване на 
енергийната ефективност 
и спиране от употреба на 
хлор-флуор-
въглеводородни 
съединения/фреони/ 



Екологосъобразно 
потребление и производство 

 
Европейски еко-етикети 
— Много продукти имат 
различни етикети, 
маркиращи спазването на 
общоевропейски или 
национални стандарти. 
Еко-етикетите са 
гаранция, че 
производството на 
продукта е съпътствано 
от минимални щети за 
околната среда.  



Екологосъобразно потребление и 
производство 

 
• Еко-такси — Все повече 

европейски държави 
подкрепят амбициозната 
идея за допълнителни 
такси върху 
замърсяващите околната 
среда продукти, с което 
да накарат потребителите 
да търсят и използват 
алтернативни продукти.  



Информация  
• Информацията винаги е била от 

основно значение за поведението и 
избора на потребителите. Архуската 
конвенция и Директивата на ЕС за 
свободен достъп до информация са 
мощни средства за подобряване на 
познанията за продуктите и 
дейностите, които имат значение за 
околната среда.  
 
Широки информационни и 
образователни кампании са изиграли 
роля за повишаване на съзнанието на 
потребителите за важната роля, 
която имат за появата на екологични 
продукти на пазара.  



И ти можеш да 
помогнеш…. 

• Вие, като граждани и потребители, можете да 
преразгледате своите ежеднeвни покупки и 
поведение. Дори и бърз поглед във вашия дом 
ще ви подскаже различни начини да пестите 
енергия, да използвате ефективно ресурсите и 
да не замърсявате окoлната средa.  



Човешкото здраве и околната       
среда 

 
Доброто здраве и 

самочувствие изискват чиста 
и хармонична околна среда, 

в която са налице всички 
значими физически, 

психологически, социални 
и естетически фактори. На 
околната среда трябва да се 

гледа като на ресурс за 
подобряване условията на 

живот и повишаване на 
благосъстоянието на хората.  

 



Пречки пред здравословния 
начин на живот 

 
 

Здравето зависи от наличието 
и качеството на храната, 
водата, въздуха, жилището. От 
векове е известно, че околната 
среда може да повлияе зле 
върху човешкото здраве. 
 
Хората биват изложени на 
влиянието на различни 
екологични фактори — въздух, 
вода, почва, храна и 
материали, които могат да 
влязат в контакт с кожата или 
да бъдат вдишвани.  

 



Замърсяването на въздуха и 
здравето на хората 

  
 

Голяма част от населението в Европа е  
подложено на негативното влияние на  
замърсения въздух, предимно в градовете.  
Броят на респираторните проблеми (като астма  
и бронхит) рязко нараства с повишаването на  
нивата на замърсеност на въздуха. Това води до  
необходимост от болнично лечение и дори до  
смърт. 

 
 

В най-прашните европейски градове 23  
процента от случаите на астма се свързват с  
продължително вдишване на високи  
концентрации прах. Различни  
респираторни проблеми, някои от които  
изискват болнично лечение, се дължат на 
замърсяване на  атмосферния въздух с повишени 
концентрации на серен диоксид и азотни оксиди.  

 



 
Замърсяване на въздуха и 

здравен риск  
• Рискът от заболявания на дихателната система се увеличава с 20 % при излагане на азотен 

диоксид, отделящ се при употребата на газови печки без вентилация.  
 
Рискът от респираторни заболявания при бебетата,чийто майки пушат у дома, е от 50 до 100 % 
по-висок. 
 
Някои от компонентите на вредните вещества във въздуха в градовете и в домовете могат да 
повишат риска от ракови заболявания. Например азбестът, бензолът и саждите се определят 
като канцерогенни от Международната агенция за изследване на рака. 
 
Има доказателства за повишен риск за рак на белите дробове при населението, живеещо в 
съседство с някои видове промишленост, като например цветната металургия, където 
преобладават емисии от арсен. 
 
Наскоро в САЩ бе открито, че 78%от риск за ракови заболявания,(причиняван от всички 
замърсяващи вещества), идва от емисиите на дизеловите двигатели. Този факт бе доста 
изненадващ. Тези емисии се причиняват както от дизеловите автомобили по пътищата (коли, 
автобуси и камиони), така и от булдозери и тежки строителни машини.  
 



Състояние на атмосферния въздух на 
територията на общ.Стралджа 

• През последните години качеството на атмосферния въздух е с подобрени параметри 
поради значителното намаляване на промишленото производство. Основни източници 
на замърсяване на въздуха са транспорта и комунално битовия сектор. С най-голям дял 
в обема на изхвърляните вредни емисии в атмосферата са въглероден диоксид и 
въглероден оксид.  

• През 2009 г. беше възложено на Регионална лаборатория за емисионен контрол – Стара 
Загора към ИАОС –София замерване концентрацията на вредни вещества в 
атмосферния въздух на населени места в два района на града. Резултатите от 
измерването показват, че няма превишения на пределно допустимите концентрации по 
нито един от изследваните показатели. 

• Във връзка с европейската и национална политика, насочени към намаляване на 
емисиите от парниковите газове и пряко свързаната с този факт промяна на климата, 
община Стралджа е предприела мерки, свързани с повишаване на енергийната 
ефективност и внедряване на възобновяеми енергийни източници. През 2009г  е 
изготвен проект за монтиране на 600 бр. фотоволтаични панели и лампи  за 10 населени 
места в общината, за който ще се търси финансиране. Най-много използвани от 
възобновяемите енергийни източници са вятърната и слънчевата енергия. На 
територията на общината има изградени 9 вятърни генератора и 7 в различни етапи на 
проектиране и изпълнение фотоволтаични централи. Към 2009 г. се разработва проект 
за използването на геотермалната енергия на разположените в близост до гр. Стралджа 
горещи извори за отопление на СОУ „П. К. Яворов”. Използването на биогорива също е 
намерило приложение – в с. Воденичане е започнало изграждане на инсталация за 
приемане , временно съхранение и преработка на биологични отпадъци и насипни 
биосуровини от растителен произход с цел производство на биогорива.  



Замърсени храни и вода 
 

       Замърсените с микробиологични агенти 
храни и питейна вода могат да са източник 
много заразни болести, като хепатит А, 
салмонелоза или дизентерия.  
Микробиологичното замърсяване на водата 
за къпане, главно в Средиземноморския 
район, води годишно до милиони случаи 
на стомашно-чревни инфекции. 
 
Концентрациите на нитрати в 
подпочвените води в много европейски 
области с интензивно земеделие 
превишават препоръчителните норми, 
въведени с оглед предпазване на децата от 
сериозни и опасни за живота болести.  
 
Установените концентрации на арсен във 
водите в някои области на България, 
Унгария и Румъния могат също да доведат 
до здравословни проблеми като рак на 
кожата.  

 



Замърсяването на 
почвата 

         • Замърсяването на почвата е резултат от минали и 
текущи стопански дейности. 
 
Най-често почвата е замърсена от метали и техните 
съединения, органични химикали, масла и смоли, 
пестициди, експлозиви и токсични газове, азбест, 
радиоактивни, биологично активни, горивни и други 
вредни вещества. Техен източник най-често са 
индустриални и битови отпадъци, натрупани в 
определени за тази цел или пък нелегални сметища. 
 
Замърсяване с тежки метали   
 
Замърсяване с пестициди и органика   
 
Замърсяване с нитрати и фосфати   
 
Замърсяване с радионуклеиди   
 
 
В Европа нелегалните сметища са проблем, 
заслужаващ приоритетно внимание. Разходите за 
възстановяване на последствията от тях се изчисляват 
на повече от 10 милиарда евро.  

http://education.rec.org/bg/soil/problems_and_threats_to_the_soil/03-03-03-01.shtml
http://education.rec.org/bg/soil/problems_and_threats_to_the_soil/03-03-03-02.shtml
http://education.rec.org/bg/soil/problems_and_threats_to_the_soil/03-03-03-03.shtml
http://education.rec.org/bg/soil/problems_and_threats_to_the_soil/03-03-03-04.shtml


Замърсяване на почвата с тежки 
метали 

  
Тревожно е замърсяването на почвата с тежки метали като кадмий, олово, хром, мед, цинк, живак и арсен. 
 
Тежките метали присъстват по естествен път в почвата, но повишеното им съдържание се дължи на: 
 
• индустрията(цветна и черна металургия, енергетика, химическа промишленост); 
 
• земеделието(напояване със замърсена вода, употреба на минерални торове) 
 
• изгарянето на отпадъци; 
 
• изгарянето на горива; 
 
• автомобилния транспорт. 
 
Замърсяването на земеделските земи с тежки метали води до намаляване на добивите и повишаване количеството на вредните 
елементи в растителната продукция, а оттам до преминаването им в хранителната верига. 
 
Натрупването на тежки метали в ливадите става предимно в повърхностните пет сантиметра и директно се приема от животните 
при паша. 
 
Тежките метали са токсични и възпрепятстват микроорганичната активност на почвата. Концентрацията им в нея може да се 
запази десетилетия и дори векове. 
 
Намаляването на емисиите от тежки метали е най-прекият начин да се намали натрупването им в почвата. Въпреки разрастването 
на автомобилния транспорт използването на безоловно гориво води до ограничаване на емисиите от олово. 
 
Независимо от взетите мерки в Централна и Източна Европа промишлените емисии от тежки метали все още са значителни. 
 
Чрез прилагане на комплексни мерки, които ограничават подкиселяването на почвите, тежки метали могат ефективно да бъдат 
намалени. Например: чрез използване на торове с ниско съдържание на метали, чрез замяна на неорганичните пестициди с 
органични продукти и др.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Пестицидите замърсяват директно почвата, като  
влияят на живеещите в нея организми. Почвата от своя страна  
може да бъде разпространител на замърсяването към  
повърхностните и подземните води. Органичните замърсители  
попадат в почвата директно от атмосферата, чрез отпадъците  
или отпадъчните води. 

 
 

Освен пестицидите, органични замърсители са и други  
съединения, като масла, катран, хлорни производни на  
въглеводородите, полихлорни бифенили и диоксини.  
Практически е невъзможно да се открие и проследи цялото  
разнообразие от органични вещества в почвата. 

 
 

Пестицидите (предимно средства за унищожаване на гъбички,  
насекоми и хербициди) се използват в земеделието за  
растителна защита и подобряване на качеството на реколтата.  
Особено опасни са пестицидите, оставащи неразградени за  
продължителен период от време, както и онези, които оказват  
влияние върху организми, за които не са предназначени. 

 
 

 

Пестициди и органични 
вещества 

 



Използването на пестициди 
може да причини: 

  
• увреждане на микрофлората и фауната на почвата, което да доведе до 
разрушаване на почвата;  
 
• значително намаляване на селскостопанските добиви; 
 
• просмукване на токсични метали в подземните води с потенциална 
заплаха за питейните водоизточници. 
 
Подобрения в земеделската практика и в съответното законодателство 
могат да доведат до намаляване на вредното въздействие на 
пестицидите: 
 
• забрана на широк спектър от опасни пестициди; 
 
• прилагане на интегриран подход при прилагането на пестициди; 
 
• засилване на биологичния контрол върху продукцията; 
 
• развитие на биотехнологии.  



Нитрати и фосфорни съединения 
  

 
Азотът и фосфорът са основни елементи за всички форми на живот  
и следователно имат значение за почвените системи и земеделските  
култури. Въпреки това прекомерната им употреба води до  
пренасищане на почвата с нитрати и фосфати и замърсяване на  
подземните води. Мащабите на замърсяването зависят от почвата,  
местния климат и земеделските практики. 

 
Азот 

 
Замърсяването с нитрати е световно признат проблем и обикновено 
се свързва с прилагането на интензивно земеделие. Добри 
земеделски практики, които спомагат за решаването на проблема са: 
 
• подбор на култури, които изискват по-малко подхранване; 
 
• навременно наторяване (в сезона на растеж); 
 
• прилагане на по-ефективни методи на торене; 
 
• скъсяване на сезона за паша;  
 
• ограничаване на експлоатацията на ливадите (чрез намаляване на 
отглеждания добитък на дадена територия). 
 

Фосфор 
 
Фосфорът се натрупва в горния почвен слой в регионите с 
интензивно животновъдство. Когато почвата е пренаситена с фосфор 
и при наличие на плитки подземни води, високите концентрации от 
този елемент предизвикват замърсяване на подземните и 
повърхностните води, предизвиквайки еутрофикация. 
 



Изкуствени радионуклеиди 
 

 
След инцидента в Чернобил 
замърсяването на почвата с 
изкуствени радионуклеиди (цезий-
137, стронций-90 и някои изотопи на 
плутония) буди повишена 
обществена тревога. 
 
Радионуклеидите в горния почвен 
слой излагат растенията и животните 
на радиация, а в някои случаи 
представляват заплаха за хората чрез 
пряка йонизираща радиация. 
Радионуклеидите навлизат в 
хранителната верига от почвата и се 
поглъщат от животните и хората, а 
разпръснати заразени частици почва 
от вятъра се поемат чрез вдишване.  



Последици 
  

Замърсяването на почвата от бивши и действащи 
индустриални обекти представлява потенциална 
сериозна заплаха за човешкото здраве. 
Въздействията не са точно установени поради 
огромния брой почвени замърсители и различните 
концентрация Възможните последици за околната 
среда от замърсяването на почвата са: 
 
• отделяне на вредни вещества върху земната 
повърхност, в повърхностните и подземните води; 
 
• поглъщане на вредни вещества от растенията; 
 
• пряк контакт на хората със замърсена почва; 
 
• вдишване на частици прах или летливи вещества; 
 
• предизвикване на пожар или отделяне на вредни 
газове от сметища; 
 
• корозия на тръби и други строителни елементи 
под земята; 
 
• образуване на вредни вторични отпадъчни 
вещества;  
 
• конфликти при използването на земеделската 
земя.  



Състояние на почвите на територията 
на Община Стралджа 

• РИОСВ – Стара Загора извършва контрол на качеството на 
почвите по отношение на ерозия, вкисляване и засоляване. От 
2003г. се извършва мониторинг на почвите за засолявания. От 
аналитичните резултати, съгласно стойностите на показателите 
активна реакция / рН / и съдържание на соли в почвения 
профил се предполага изразен солонцев процес. Както 
навсякъде в страната, така и в общината има увредени почви в 
резултат на опожаряване на стърнищата. В резултат на добивни 
дейности има и физически нарушени почви. Нарушените 
терени към началото на 2005 г. са 42,80 дка, от които 6, 48 дка 
рекултивирани. Край с. Каменец има находище от варовик, 
което се използва за производството на хидратна вар. Поради 
стагнацията в селскостопанския сектор, замърсяването на 
почвите с пестициди през последните години значително 
намаля.  



Олово, радон, ултравиолетови 
лъчения и отпадъци 

 
Олово 
 
В някои европейски региони 
оловото е идентифицирано като 
рисково за човешкото здраве 
вещество. В много области от 
Централна и Източна Европа, 
където промишлеността 
причинява замърсяване с олово, 
хората и особено децата са 
изложени на опасността от 
смущения в умственото 
развитие и поведенчески 
проблеми. Установено е, че в 
тази част на континента са 
засегнати най-малко 400 000 
деца. 
 

Радон 
 
Основният източник на 
йонизираща радиация е 
радонът. Като най-рискови 
групи, подложени на неговото 
влияние, са миньорите и 
живеещите в областите, където 
радонът се излъчва от почвите. 
 
Около 2 милиона души в 
Европа са застрашени от 
вредното въздействие на радона. 
Направените неотдавна 
проучвания в скандинавските 
страни сочат, че от 10 до 20 
процента от случаите на 
белодробен рак се дължат на 
вредното въздействие на радона.  



Ултравиолетови лъчения 
 
Доказателства от 
проведени опити 
показват, че излагането 
на ултравиолетово 
лъчение причинява рак на 
кожата и катаракта, а 
също така може да 
отслаби имунната защита 
на организма.  

Отпадъци 
 
Дейностите по събиране, 
изхвърляне в сметища и 
обработка на отпадъци крият 
потенциална опасност, тъй 
като често отпадъците 
съдържат много вредни 
химични, биологични и 
физични агенти. Районът 
около едно сметище може 
да бъде замърсен с 
химически или биологични 
вредни вещества чрез 
емисии в атмосферата, както 
и чрез замърсяване на 
повърхностни или 
подпочвени води.  



Качество на въздуха на закрито 
 

 
Твърде често общественото внимание е насочено преди всичко 
към чистотата на въздуха на открито, докато качеството на 
въздуха в закрити помещения е подценявано или забравяно. 
Днес учените твърдят, че понякога въздухът на закрито може да 
се окаже далеч по-замърсен от този навън, дори и в 
индустриализираните градове. 
 
Хората прекарват все повече време на закрито. Особено важна е 
чистотата на въздуха за децата. Обемът на вдишвания от децата 
въздух е по-голям спрямо тяхното тегло в сравнение с 
възрастните. Ето защо рискът от натрупване на вредни вещества 
в организма е по-голям при децата, отколкото при възрастните. 



Азбест 
 
Азбест е сборно име на група минерали, които се срещат естествено в 
природата. Това е здрав, устойчив на огън и корозия материал, който се 
използва като добър термоизолатор. Тези свойства са предизвикали 
повсеместната му употреба като строителен и изолационен материал. 
Преди около 30-40 години обаче учените са открили, че неволното 
вдишване на фини частици азбест е съпроводено с голям риск за човешкото 
здраве. Веднъж попаднали в дробовете, азбестовите частици остават там 
завинаги, предизвиквайки сериозни здравни проблеми, като рак например. 
Ефектите върху здравето могат да се проявят много години след 
вдишването му. 
Материали, съдържащи азбест, могат да не бъдат така опасни за човешкото 
здраве, ако с тях се работи внимателно и при спазването на съответните 
инструкции.  

Радон 
 
Радонът е естествено съществуващ радиоактивен газ без цвят и миризма, 
който се образува при разпада на радиоактивните елементи уран и радий. 
Следи от радон могат да се намерят в подземните води, но той е в 
състояние да прониква в домовете ни през пукнатини на пода и стените. 
Радонът може да предизвика рак. 
 
Добрата изолация на пукнатините в къщите, както и честото проветряване 
на помещенията са начините за справяне с радона. 



Електромагнитно поле 
 
Електромагнитното поле е невидима проява на енергията и съществува съвсем естествено 
както у различните живи организми, така и в природата. За електромагнитно замърсяване на 
средата се говори тогава, когато нивото на въздействие на електромагнитното поле, на 
което хората са изложени, е по-високо от определен праг на безопасност. Прекарването на 
продължително време при такива условия (например на закрито вкъщи, пред компютъра, 
гледайки отблизо телевизора, или пък спейки под завивка с електрическо подгряване) 
могат да бъдат опасни за човешкото здраве. Има все повече доказателства, че 
продължителният престой в електромагнитно замърсена среда може да предизвика рак, 
разстройство в имунната система и поведението, както и други здравни проблеми. При 
децата рискът е по-голям заради процеса на растежа. Учените предполагат, че 
електромагнитната радиация въздейства на механизмите, по които се осъществява растежът 
на клетките. 
Предпазливото и разумно поведение са от особена важност в този случай. Има няколко 
съвсем прости начина да се сведат до минимум рисковете за човешкото здраве: 
 
• избягвайте употребата на завивки с електрическо подгряване; 
 
• уреди като телевизор, електрически часовник или компютър да са на най-малко 1 метър 
от вас; 
 
• гледайте телевизор от разстояние минимум 2 метра; 
 
• сядайте така, че мониторът на компютъра да е на разстояние 50-60 см от вас; 
 
• използвайте предпазни екрани или очила, когато работите с компютър; 
 
• прекъсвайте работата от време на време, за да си починете. 



      Особено важно при оценката на влиянието на околната среда върху здравето на 
хората е да се обърне внимание колко често и продължително е излагането на 
вредно въздействие. Случаен контакт със вредните вещества може да има 
незначителен ефект, докато продължителното им въздействие може да 
причини сериозни здравословни проблеми. Много често реакцията на 
организма идва със закъснение. Някои видове рак например имат латентен 
период от 20 години. 
 
Често реакцията зависи от индивидуалната чувствителност на индивида, като 
това включва и генетична предразположеност. Замърсеният въздух, например, 
влияе по различен начин на болни от астма и на здрави хора. 
 
Личната активност също играе роля за степента на вредно влияние на околната 
среда. Рискът за здравето на деца, които играят в пясък, замърсен с олово, или 
пък хора, които карат велосипед по улици с мръсен въздух, е значително по-
висок. 
 
Много болести се причиняват от съчетанието на различни фактори: социални 
и икономически условия, начин на живот, хранене и др., и е трудно да бъде 
посочен само един фактор като причинител на заболяването.  



Мерки в България 
 

•  
Световната здравна организация ( СЗО) със седалище в Женева и 
Регионалното бюро на СЗО за Европа в Копенхаген, Програмата за 
околна среда на Обединените нации (UNEP), Международната програма 
по химическа безопасност (IPCS) са едни от основните инициатори на 
значими международни усилия, свързани с опазването на околната 
среда и здравето. 
 
В страната компетентният орган, свързан с програмите и инициативите 
за опазване на здравето, е Министерството на здравеопазването (МЗ). 
МЗ работи съвместно с Националния център по хигиена, медицинска 
екология и хранене (НЦХМЕХ), Националния център по заразни и 
паразитни болести (НЦЗПБ), 28-те регионални хигиенно-
епидемиологични инспекции(ХЕИ), Националния център по 
здравеопазване (НЦЗ), районните центрове по здравеопазване (РЦЗ), 
Националния център по обществено здраве (НЦОЗ) и Националния 
център по наркомании (НЦН).  



 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и 
регионалните инспекции по околната среда и водите 
(РИОСВ) имат програми и инициативи за контрол и 
намаляване на замърсителите на атмосферния въздух, 
водите и почвата, управление на отпадъците и на 
опасните химически вещества. С тях те допринасят за 
осигуряването на здравословна среда за живот и труд.  

• По определени поводи — сериозно замърсяване на 
почвата и на хранителната верига с тежки метали, 
неблагоприятно въздействие на депа за битови 
отпадъци, изграждане на бензиностанции и 
промишлени обекти на неподходящи места и др., се 
създават инициативни комитети от засегнати граждани. 
Те имат съществена роля за изясняване на проблемите, 
свързани с опазването на околната среда и здравето.  



Да направим нашия свят 
 

•  
Всички сегашни и бъдещи поколения имат 
право да живеят в здравословна и 
благоприятна околна среда. Устойчивото 
развитие, ключов елемент на 
здравословната околна среда, не е просто 
абстрактна идея от арсенала на 
политическите лидери. То изисква активно 
гражданско участие при оформянето на 
политиката по околната среда, както и по 
прилагането й.  
 
През 1998 г. европейските правителства и 
Европейската комисия положиха усилия 
да активизират гражданите, като приеха 
конвенцията за достъп до информация, 
обществено участие при взимането на 
решения и достъп до правосъдие, известна 
още като Архуска конвенция  . 
 
За да допринесе за защитата на изброените 
права, тя формулира следните права на 
гражданите, свързани с проблемите на 
околната среда.  

http://education.rec.org/bg/citizens_rights/shaping_our_world/21-02-01.shtml


Правото на информация 
 

 
В едно демократично 
общество хората трябва да 
имат право на достъп до 
информация.Общественото 
право на информация е 
фундаментално както за 
демократичното участие в 
управлението, така и за 
индивидуалното право на 
здравословна околна среда. 
 
Според конвенцията хората 
имат право да получават 
екологична информация.  



Право на участие 
 

 
През 21 век демокрацията е нещо 
повече от провеждане на избори. Тя 
означава още, че правителствата 
трябва да отчитат мнението на хората 
при обсъждането на специфични 
дейности, планове, програми и дори 
политически насоки и 
проектозакони.  
 
Това се нарича обществено участие 
или "демокрация на участието". 
Конвенцията съдържа ясни 
процедури за включването на 
заинтересованите страни във 
вземането на решения при редица 
специфични дейности.  



Правото на правосъдие 
 

•  
Архуската конвенция гарантира 
правото на информация и на участие, 
признавайки правото на всеки човек 
да живее в безопасна околна среда. 
 
Според Архуската конвенция всяка 
страна е задължена да осигури на 
обществеността "широк достъп до 
правосъдие". Ако в миналото дадена 
страна е ограничавала в значителна 
степен съдебното решаване на 
проблеми на опазването на околната 
среда, сега тя трябва да осигури по-
широки възможности в това 
отношение.  



В сегашния си вид българското 
законодателство гарантира: 

 
•  

• Правото на достъп до информация — чрез чл.41 от Конституцията, който гарантира както пасивното право на 
информация (правото на достъп по искане на гражданите), така и правото да се разпространява информация.  
 
• Законът за достъп до обществена информация (Д.В.бр.55/2000 г.) предвижда съдебно, (но не и административно) 
обжалване на отказите за предоставяне на информация. 
 
• Достъпът до информация за околната среда се регламентира от глава 2 на Закона за опазване на околната среда. 
Поради скорошното приемане на закона все още няма данни за резултата от прилагането му. 
 
• Правото на достъп до участие се регламентира основно от глава 5 (стратегии и програми за околната среда) и 
глава 6 (екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда — (ОВОС) на новия [a]ЗООС[g lex 
523]. Регламентираните от българското законодателство права на гражданите в тази област все още не 
съответстват напълно на правата, гарантирани в Архуската конвенция. 
 
• Правото на достъп до справедливост (правосъдие) се регламентира от чл.120 от Конституцията, който дава 
право на гражданите да се обръщат към съдилищата с жалби срещу актове на администрацията. Като цяло правото 
на достъп до правосъдие се регламентира и от глава шеста на Конституцията (Съдебна власт).  
 
Вече има немалко примери за практически действия, главно на НПО, които се позовават на буквата и духа на 
Архуската конвенция в областта на достъпа до информация, както и в областта на участието на обществеността при 
вземането на решения по проблеми на околната среда. Такива са участието на НПО в процедурите за ОВОС — 
магистралата София-Кулата, АЕЦ "Козлодуй", разширението на летище "София" и др. 
 
Примери за упражнено право на достъп до правосъдие са над десет дела, водени от НПО за достъп до 
информация, включително и съдебно обжалване на отказите за предоставяне на информация — сред тези 
организации са "За Земята", СДП "Балкани", Инфо Екоклуб -Враца, ЕС "Деметра". Има и дела, заведени по жалби 
срещу някои решения за ОВОС — за ски- зоната "Банско", за каскадата "Горна Арда" и др. 
 



Нашата Земя в бъдеще 
 

 
От своята поява на Земята 
като биологичен вид 
човекът се е сблъсквал 
непрекъснато с недостиг на 
природни ресурси. 
Невъзможността хората да 
си осигурят достатъчно 
дивеч, храни или дървен 
материал е водела до 
внезапно намаляване на броя 
на населението и понякога 
до изчезването на цели 
цивилизации. 
 



• Предизвикателствата 
пред човечеството в 
началото на новото 
хилядолетие са свързани 
преди всичко с мащабите 
на потреблението. Броят 
на населението на Земята 
е четири пъти по-голям 
отпреди един век, а 
световната икономика се 
е разраснала 17 пъти.  



Икономически растеж 
  

Пазарът е изключително ефикасно средство за разпределение на ресурсите и баланс 
между търсене и предлагане, но той не взима под внимание праговете на устойчивост 
и възпроизводство на естествените системи.  

 
Икономика и околна среда 

 
Днес възгледите за света на икономистите и на еколозите се разминават както никога 
досега. Икономистите разбират световната икономика като неудържим растеж, а за 
еколозите растежът на основата на изгаряне на големи количества евтини твърди 
горива дестабилизира климата. 
 
Свят, в който нуждите на промишлеността се сблъскват с ограничените ресурси на 
естествените системи и който разчита само на икономическите показатели при 
планирането на бъдещите инвестиции, е обречен на гибел. 
 
Става все по-трудно, но и необходимо да бъде управлявана тази нарастващо 
конфликтна взаимовръзка между световния пазар, който се увеличава с трилион 
долара годишно и строго ограничените възможности на земните екосистеми.  

 
        Индустриалните държави имат все по-сериозни спорове (напр. конфликта между 

Европейския съюз и САЩ) по въпроси от глобалното изменение на климата до 
генетично модифицираните организми. Екологичните проблеми са обект на 
ожесточени спорове между северните и южните страни, защото богатите и бедните 
имат различни позиции как да разделят помежду си отговорността за възстановяване 
на екологичното равновесие на планетата.  



Социални аспекти 
 

 
Нарастването на населението през 
следващите петдесет години може 
да окаже по-пряко влияние на 
икономическия прогрес, отколкото 
всеки друг фактор, допринасяйки за 
изостряне на почти всички други 
екологични и социални проблеми. 
 
Население   
 
Урбанизация   
 
Здраве   
 
Бедност   
 

http://education.rec.org/bg/our_earth_in_the_future/social_aspects/22-03-01.shtml
http://education.rec.org/bg/our_earth_in_the_future/social_aspects/22-03-02.shtml
http://education.rec.org/bg/our_earth_in_the_future/social_aspects/22-03-03.shtml
http://education.rec.org/bg/our_earth_in_the_future/social_aspects/22-03-04.shtml


 
 
 
 

Устойчиво развитие 
 
 

• Много видни мислители изглежда 
вярват, че човечеството е в период на 
неизбежен икономически и 
технически прогрес. Този възглед за 
бъдещето, подкрепен от напредъка в 
технологиите, преобладава в 
средствата за масова информация. 
Той изразява една нова концепция за 
човека - като освободен от 
зависимостта си от природата. 
 
Фактът, че във всеки дом има 
компютър, а половината от 
растителните и животинските видове 
на планетата са изчезнали, трудно 
може да се нарече икономически 
успех.  
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