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В одобреният проект „ECO WOMAN - инициативи за управление на 
природните ресурси за по-добър живот“ по Програма за трансгранично 
сътрудничество Interreg  ИПП България  Турция 2014 - 2020 г. по линия на 
Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) с партньори 
Сдружение „Евроклуб  ЖЕНА“ гр. Ямбол и Търговско-промишлена палата 
Одрин, Р.Турция е предвидено да бъде изпълнена дейност № 2:  Анкетно 
информационно проучване и анализ на мненията и отношението на хората 
към проблемите, свързани със защитата и опазването на основните 
компоненти на природната среда. 

 
Основни цели на проекта и изследването 

Основната цел на проекта е да търси партньорства от двете страни на 
границата, да осъществи въздействие върху големи групи хора чрез 
инициативи за взаимно обучение, размяна на полезни практики и 
формиране на общ интерес за защита от замърсяване на природата в 
трансграничния регион и нейните основни компоненти - въздуха, водата и 
почвата. 
Ползите от проекта като цяло ще бъдат в дългосрочното и компетентно 
изграждане на капацитет и информираност на хората, които управляват и 
експлоатират природните ресурси, да прилагат екологични и безопасни 
практики водещи до опазване на важните елементи на природната среда и 
всичко свързано с нея за дълъг и здравословен живот на хората. 
Ползата за целевата група от граждани и експерти работещи в секторите 
пряко свързани  с екологията и опазването на природната среда ще бъде 
по-широката осведоменост по въпроса за опазването на природата и 
прилагането на нови иновативни практики и съвместни инициативи. 
Партньорите по проекта ще надграждат предишни общи проекти, свързани 
с темата на програмата, ще придобият нов опит, контакти и полезни 
партньорски отношения. 
Настоящото анкетно-информационно изследване има за цел чрез 
използване на средствата и инструментите на социологията да бъде 
проучено и анализирано мнението на широк кръг от хора за възможностите 
които дава предвидената в европейската програма за трансгранично 
сътрудничество форма на съседски отношения на граждани, природо 
защитници, представители на образователните и научни среди, и 
представители на местни власти, за техните очаквания и представи за 
бъдещото развитие на факторите определящи екологичното развитие на 
територията.  
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Задачи на анкетно-информационното изследване  
 
Основна задача на анкетно-информационното проучване и анализ е да 
се установят нуждите, нагласите и капацитета на гражданите живеещи в 
трансграничния регион, на хората стоящи на ключови позиции по 
отношение на експлоатацията и опазването на природните ресурси, за 
прилагане на нови подходи и практики ограничаващи заплахите породени 
през последните години от неразумното отношение към природната среда. 
 
Друга задача на проучването и анализа е да се установят обхвата, 
желаните форми и обема на необходимата подготовка и мотивация на 
подходящите представители на целевите групи по проекта за стартиране на 
нови идеи в сферата на природо съобразния живот и дейност и тяхното 
устойчиво развитие в транс-граничния регион чрез прилагане на нови 
форми на мотивационно обучение, експертиза на заплахите от 
замърсяването, анализ на условията и съвкупността от природни и 
субективни фактори осигуряващи устойчиво екологично развитие на 
региона. 
 
Анкетно-информационното проучване и анализ си поставят за задача 
също да се формулират причините свързани с ускоряване на тенденциите 
и процесите водещи до проблеми, като  глобалното затопляне, природните 
катаклизми в транс-граничния регион, като се формулират и изведат 
подходящи идеи, препоръки, средства и инструменти за въздействие върху 
тези причини и тяхното отстраняване. 
 
С проучването и анализа се поставя също задачата да се подберат 
подходящи представители от целевите групи, които да бъдат включени в 
дейностите и формите предвидени в проекта, тяхното предварително 
информиране насочване и подготовка за това което предстои по проекта,  
експертизата на технологиите свързани със защита на природната среда, 
анализа на условията и съвкупността от природни и  субективни фактори 
осигуряващи развитието на жизнената среда в транс-граничния регион. 
 
Не на последно място анкетно-информационното проучване и анализ 
си поставят за задача да се формулират изводи и препоръки, отнасящи 
се до развитие и насочване на идеи и практики неприлагани до сега по 
отношение на екологията и развитие на потенциала на хората към  природо 
съобразен живот, които идеи и практики да бъдат представени на 
вниманието на националните и регионални държавни органи и институции и 
на общините за решаване на проблеми, съпътстващи внедряването на нови 
съвременни форми на взаимодействие на гражданите и публичните 
структури в опазване на компонентите на природното среда на планетата и 
в частност на трансграничния регион. 
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Въведение в темата на проекта и изследването 

 
Този проект има за цел да търси и осъществява въздействие върху големи 

групи хора чрез инициативи за взаимно обучение и формиране на общ 

интерес за защита от замърсяване, което се пренася в природата на 

трансграничния регион и в нейните основни компоненти - въздуха, водата и 

почвата, а от тях в живия растителен и животински свят. Трансграничният 

регион Ямбол - Одрин е географски район, в който основните компоненти на 

околната среда се отличават с добри екологични характеристики поради 

липсата на големи замърсители в секторите на промишлеността, 

енергетиката и големи индустриални съоръжения. Отличителна черта на 

региона е силно плодородната почва, която представлява почти 60-70% от 

общата територия на региона. Съществуват сходства и различия в 

отношението към замърсяването на околната среда в двете страни, които 

налагат прилагането на конкретни мерки и интервенции за постигане на 

общ положителен трансграничен ефект и отношение към общите 

компоненти на околната среда. Различните подходи към замърсяването в 

двете страни произтичат от различното политическо положение на двете 

страни - например България е член на ЕС, а Турция все още не е такава. 

Планираните дейности по проекта имат за цел да осигурят еднакво 

отношение за опазване на екологията на природните ресурси съобразено с 

европейските регламенти и директиви, което да доведе до разнообразни 

положителни ефекти. 

Екосистемата на трансграничния регион като част от природната среда се 

формира в продължение на милиони години чрез непрекъснато натрупване 

и промени, за да се достигнат параметрите, в който живеем и работим днес. 

Основният общ проблем  е прекомерната употреба на пестициди и торове, 

които се пренасят през почвата, водата и въздуха към селскостопанската 

продукция и храни, което представлява сериозна заплаха за здравето на 

населението в трансграничния регион. През последните години 

потребителите стават особено чувствителни към екологията и чистотата на 

продуктите и храните и вредните вещества, които съдържат поради 

замърсената почва, водата и въздуха. 

Съществува реална заплаха за трансграничния регион България - Турция, 
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който по стечение на редица обстоятелства е запазен като сравнително 

чист, да загуби тази характеристика. В региона няма мащабни и големи 

индустриални замърсители, но интензивното земеделие с ограничен брой 

зърнени култури, като основна земеделска индустрия, включва ускорена 

употреба на пестициди и химически торове, които замърсяват основните 

компоненти на околната среда, селскостопанските продукти, храните и 

пряко засягат здравето на човека. Казаното тук потвърждава потребностите 

на региона да реализира инициативи за повишаване на осведомеността на 

населението, насочени към запазване и подобряване на качеството на 

природните ресурси (почва, вода, въздух). Необходимо е да се изгради нов 

капацитет чрез обучение, оценка и мониторинг на параметрите на околната 

среда, обмен на опит и добри практики в опазването на околната среда. 

Земеделието е важен и много силен икономически сектор в региона. В 

сегашния си вид обаче той представлява заплаха за природната среда. 

Задължително е да се търси трансформация в сектора, насочен към 

алтернативно биологично земеделие, което намалява риска от химическо 

замърсяване на основните природни ресурси, като се фокусира главно 

върху почвата и водата. Решението е защитата срещу вредители и болести 

чрез биологично активни вещества и естествени врагове на вредни 

насекоми. Биологичното производство изисква придобиване на специални 

знания, свързани с ограниченията на технологичните процеси, 

оптимизиране на законодателната база и сложния и скъп процес на 

сертифициране и етикетиране на биологични и екологични продукти. 

Предвидено е проектът да реализира инициативи и дейности за 

допълнителен капацитет от знания на заети в земеделието и агросектора 

чрез обучение за опазване на природните ресурси, активиране и 

стимулиране на екологична и биологична продукция, пускане на пазара на 

биологични селскостопански продукти в малки стопанства. 
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Място на европейските политики и стратегии в областта на 

устойчивото използване на общите природни ресурси 

В основата на подготовката на настоящия анализ стоят данните получени в 

анкетното проучване за мнението и отношението на хората които живеят и 

работят на територията на трансграничния регион към проблемите на 

опазването на околната среда. Едновременно с това, екипа подготвил 

анализа извърши и преглед на основните европейски политики и стратегии 

свързани с устойчивото използване на общите природни ресурси. Тези 

политики и стратегии освен, че определят дългосрочната политическа и  

правната рамка на Европейския съюз в областта на околната среда, също 

служат и за оптимизиране на баланса в цялостното социално – 

икономическо развитие на общността в краткосрочен и дългосрочен план. 

Тези политики и стратегии имат важно значение при тяхната прилагане в 

транс граничния регион България – Турция и поради факта, че има 

съществени различия в статута на двете държави по отношение на тяхното 

приобщаване в Европейската общност и действието на Европейските 

директиви и регламенти спрямо тях по отношение на устойчивото 

използване на общите природни ресурси. 

Според Европейска агенция за околната среда основните 

Предизвикателства и възможности за Европа в краткосрочен и 

дългосрочен план налагат прилагането на последователни и комплексни 

политически инициативи, стратегии и мерки свързани с управлението на 

природните ресурси. 

Европа реализира десетки години социално – икономически просперитет и 

по-висок стандарт благодарение на интензивното използване на 

природните ресурси. Днес обаче сме изправени пред предизвикателство да 

стимулираме растежа, необходим за осигуряване на жизнен стандарт на 

европейците, но и да се гарантира, че качеството на този растеж ще доведе 

до устойчиво бъдеще за природната среда. За да се превърнат тези 

предизвикателства във възможности, в краткосрочен план икономиката 

трябва да претърпи радикална промяна, която да обхване енергийната, 

промишлената, селскостопанската, риболовната и транспортната система, 

а също така поведението на производителите и потребителите. 

Подготовката на тази трансформация, извършена своевременно, 

предвидимо и контролирано, ще  позволи увеличаване на жизнения 

стандарт, но и понижаваме количеството на използваните ресурси и 

произтичащото от това вредно въздействие върху околната среда. 

Тенденциите обаче показват, че е настъпил краят на изобилните и евтини 

ресурси. Предприятията са принудени да отделят все по-високи разходи за 

основни суровини и материали, чието оскъдно количество и нестабилни 
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цени оказват отрицателно въздействие върху икономиката. Тази 

нестабилност засяга както източниците на минерали, метали и енергия, така 

и рибните запаси, дървесината, водата, плодородните почви, чистия 

въздух, биомасата, биологичното разнообразие и устойчивостта на климата. 

Прогнозира се, че до 2050 г. търсенето на храна, фураж и целулоза ще се 

увеличи до 79 %, но 60 % от основните екосистеми на света, които спомагат 

за производството на тези ресурси, вече са изчерпани или се използват 

неустойчиво. Ако равнището на използване на ресурсите остане същото, до 

2050 г. ще се нуждаем сумарно от еквивалента на повече от две планети, 

които да ни снабдяват, а стремежът на много хора към по-добър стандарт 

на живот ще остане неосъществен. 

 

 
 

 

Години наред съществуващата икономическа система поощрява 

неефективното използване на ресурсите, като позволява някои от тях да се 

оценяват на по-ниска стойност от реалната. Оценката на Световния бизнес 

съвет за устойчиво развитие сочи, че до 2050 г. ще е необходима между 4 и 

10 пъти по-висока ефективност на ресурсите, като още преди 2020 г. ще се 

наложи извършването на значителни промени. Въпреки че предимствата от 

по-продуктивното използване на ресурсите вече е осъзнато в някои 

динамични стопански дейности, много предприятия и потребители все още 

не са осъзнали мащаба и неотложността на необходимите трансформации. 

Поощряването на ефективното използване на ресурсите е икономически 

обосновано и ще помогне за повишаването на конкурентоспособността и 

доходността на предприятията. Ето защо този въпрос е важна част от плана 

на ЕС за засилване на неговата конкурентоспособност в световен мащаб. 

За извършване на посочената трансформация е необходима политическа 

рамка, осигуряваща пространство за действие, при която иновациите и 

ефективността на ресурсите биват възнаградени, и чрез която се създават 

икономически възможности и по-висока сигурност на доставките 

посредством ново проектиране на продуктите, устойчиво управление на 
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екологичните ресурси, многократна употреба на материалите, по-

пълноценно рециклиране, използване на алтернативни материали и 

икономия на ресурси. За да се разграничи растежът от използването на 

ресурси и да се „отключат“ тези нови източници на растеж, е необходимо те 

да бъдат съгласувани и включени в политиките, които са в основата на 

нашата икономика и начин на живот. Пример за разделяне на растежа от 

използването на въглеродни енергийни източници вече бе даден с 

действията по отношение на изменението на климата. 

 

Пътят на ЕС към тази промяна бе начертан със стратегията „Европа 2020“ и 

нейната водеща инициатива „Европа за ефективно използване на 

ресурсите“. В тази водеща инициатива бе включен призив за съставяне 

на пътна карта с цел „определяне на средносрочните и дългосрочните 

цели и на средствата за постигането им“. Чрез настоящата пътна карта се 

доразвиват и допълват други мерки, спадащи към водещата инициатива, 

по-конкретно постиженията на политиката във връзка с изграждането на 

ниско въглеродна икономика, и се взема под внимание напредъкът по 

Тематичната стратегия за устойчиво използване на природните ресурси от 

2005 г. и стратегията на ЕС за устойчиво развитие. Пътната карта следва 

също така да се разглежда в контекста на усилията на световно равнище за 

постигане на преход към съобразна с екологията икономика. В нея 

присъства задълбочен преглед на широк кръг от източници, посочени в 

придружаващия работен документ на службите на Комисията, включително 

в доклада на Европейската агенция за околната среда относно състоянието 

и перспективите за околната среда в Европа. 

 

 
 

2.  Ефективно използване на ресурсите в Европа. Проектиране на 

пътната карта 

В перспектива до 2050 г. е необходимо икономиката на ЕС да се разрасне 

по начин, съобразен с ограничените ресурси и възможности на планетата, 

като по този начин ще допринесе за глобалната икономическа и екологична 
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промяна. Нашата икономика ще бъде конкурентоспособна, приобщаваща и 

способна да осигурява висок стандарт на живот с много по-слабо 

въздействие върху околната среда. Всички ресурси ще се управляват 

устойчиво ― от суровините до енергията, водата, въздуха, земята и 

почвата. Ще са постигнати важни цели в борбата с изменението на климата, 

а биологичното разнообразие и зависещата от него екологично системна  

експлоатация ще бъде защитена, оценена и в голямата си част 

възстановена. 

За осъществяването на тази цел е необходимо икономическото развитие да 

бъде основано на ефективността на ресурсите. То ще позволи на 

икономиката да произвежда повече с по-малко суровини, като така се 

постига по-висока стойност с по-малко материали, ресурсите се използват 

по устойчив начин, а въздействието върху околната среда се свежда до 

минимум. На практика за това е необходимо запасите от всички екологични 

активи, които ЕС използва или с които попълва своите колективни запаси, 

да са сигурни и да се управляват в рамките на техния максимален устойчив 

добив. С пътната карта се осигурява рамка, онагледяваща начина, по който 

политиките се свързват и доразвиват, както и насоки за бъдещите действия, 

планирани и приложени по съгласуван начин спрямо тези политики. За 

постигане на напредък и начини за неговата оценка са необходими солидни 

и ясни показатели, с които да се отбелязва и измерва напредъкът в 

подобряването на ефективността на ресурсите. Тук условно  се формулират 

две нива на показатели[: 

 Условен водещ показател, наречен „Производителност на ресурсите“, за 

измерване на основната цел на пътната карта — подобряване на 

икономическите резултати, като същевременно се ограничи натискът върху 

природните ресурси; 

 Набор от допълнителни показатели, обхващащи важни природни ресурси 

като вода, земя, материали и въглерод, които ще отчитат общото 

потребление на тези ресурси за ЕС. 

 

3. Промяна в икономиката 

 

Необходимо е въвеждането на политики, които отчитат взаимовръзката 

между икономиката, жизнения стандарт и природния капитал и подпомагат 

усилията, насочени към подобряване на ефективността на ресурсите, като 

същевременно предоставят справедлива, гъвкава, предвидима и 

съгласувана основа за функционирането на предприятията. 

Според Европейската агенция за околната среда в основата на 

екологичното развитие на територията на ЕС е необходимостта от 

устойчиво потребление и производство, което се основава на: 
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 Подобряване на продуктите и промяна на моделите на потребление 

Промяната на моделите на потребление на купувачите от частния и 

публичния сектор ще помогне да се подобри ефективността на ресурсите, 

като в много случаи може да доведе и до генериране на преки икономии на 

нетни разходи. Това от своя страна може да повиши търсенето на услуги и 

продукти с по-висока ефективност на ресурсите. Потребителите могат да 

спестяват разходи, като се стараят да не генерират отпадъци, да купуват 

трайни продукти или такива, които лесно могат да се поправят или 

рециклират. Вътрешният пазар и пазарните инструменти са важни фактори 

за създаването на рамка за насърчаване на съобразените с екологията 

продукти. По отношение на по-широк набор от продукти и услуги следва да 

се разгледа подход, при който се използват както доброволни, така и 

задължителни мерки ― като в инициативите за водещи пазари на ЕС и 

Директивата за екологичен дизайн ― и чиито критерии са съобразени по по-

целесъобразен начин с ресурсите. Според Европейска агенция за 

околната среда основната цел е най-късно до 2020 г. гражданите и 

публичните органи ще получат подходящи стимули, за да избират най-

ефективните по отношение на ресурсите продукти и услуги посредством 

подходящи ценови сигнали и ясна екологична информация. Също да бъдат 

установени минимални стандарти за екологични показатели, за да се 

отстранят от пазара продуктите с най-ниска ефективност на ресурсите, 

както и тези, причиняващи най-голямо замърсяване.  

 

  
 

 Стимулиране на ефективното производство 

Избягването, когато е възможно, на употребата на опасни химически 

вещества и насърчаването на съобразната екологията химия може да 

спомогне за опазване на жизненоважни ресурси като почва и води, и може 

да направи други (напр. материалите) по-безопасни, по-лесни и по-евтини 

за рециклиране и многократна употреба. Подходът към управление на 

химикалите, поощряван чрез пълното прилагане на REACH, ще спомогне да 

се открият възможности за замяна на опасни химични вещества с по-

безопасни алтернативи с висок технологичен и икономически потенциал. 

И тук основната цел е до 2020 г. въвеждане на пазарни и политически 
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стимули, които благоприятстват бизнес инвестициите в ефективността. Тези 

стимули ще насърчат иновациите в широко използвани методи на 

производство, насочени към оптимална ефективност по отношение на 

ресурсите. Икономическият растеж и жизненият стандарт няма да бъдат 

обусловени от използването на суровини, а ще зависят най-вече от по-

високата стойност на продуктите и съответните услуги. 

С цел да поощри устойчивото потребление и производство в бъдеще, ЕК  

предприе следните действия: 

 Да повиши изискванията относно съобразните с екологията обществени 

поръчки (ЕОП) за продукти, които оказват значително въздействие върху 

околната среда, като направи оценка на случаите, при които ЕОП биха 

могли да се свържат с проекти, финансирани от ЕС. 

 Да създаде общ методологичен подход, позволяващ на държавите-членки и 

на частния сектор да измерват, демонстрират и сравняват съобразността на 

продуктите с екологията, въз основа на цялостна оценка на въздействието 

върху околната среда в продължение на жизнения цикъл (екологичен 

отпечатък)  

 Да отделя специално внимание на екологичния отпечатък на продуктите, с 

което ще доразвие провежданата в момента оценка, след консултация със 

заинтересованите страни, включително чрез въвеждане на изисквания 

съгласно Директивата за екологичен дизайн, да подобри ефективността на 

продуктите по отношение на материалните ресурси (напр. многократно 

използване /възстановяване/, възможност за рециклиране, съдържание на 

рециклирани материали, издръжливост)  

 Да гарантира извършването на по-пълноценен анализ на поведението на 

потребителите и ще предоставя по-добра информация относно екологичния 

отпечатък на продуктите, включително ще предотвратява използването на 

подвеждащи твърдения и ще прецизира схемите за екологична маркировка  

 

4. Природен капитал и екологични системни услуги  

 

Просперитетът на икономиката и жизненият ни стандарт зависят от нашия 

природен капитал, включително екосистемите, които ни осигуряват приток 

на стоки и услуги от съществено значение ― от плодородна почва до 

продуктивна земя и морета, от чиста вода и чист въздух до опрашване, 

естествено отводняване и регулиране на климата. Много от тези екологични 

системни услуги се използват така, сякаш са неизчерпаеми. На тях се гледа 

като на „безплатни“ блага и икономическата им стойност не се отчита 

правилно на пазара, поради което те продължават да се изчерпват или 

замърсяват прекомерно — това застрашава нашата дългосрочна 

устойчивост и способността ни да се справим с екологични сътресения. 
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През последните 50 години се наблюдава влошаване на 60 % от 

екологичните системните услуги на Земята. В ЕС 88 % от запасите на риба 

се ловят в количества над максималния устойчиво възможен, а само 11 % 

от защитените екосистеми са в задоволително състояние. Гарантирането на 

дългосрочно снабдяване с основните стоки и услуги от екосистемите 

означава, че трябва да оценяваме адекватно природния си капитал. 

Инвестирането в природен капитал, като например екологична 

инфраструктура, често води до по-висока възвръщаемост, отколкото 

изградените или произведени алтернативи с по-ниски първоначални 

разходи. 

Тук основна цел е до 2020 г. природният капитал и екологично системните 

услуги вече да се оценяват и отчитат правилно от публичните органи и 

предприятия. За тази цел Комисията е предприела следните действия: 

 Да  насърчава използването на новаторски и пазарни инструменти и ще 

проучва техния по-широк потенциал, включително евентуалното създаване 

на инструмент за финансиране на биологичното разнообразие и плащания 

за екологично системни услуги с цел да се отстранят рисковете за 

екосистемите и биологичното разнообразие на национално, европейско и 

международно ниво, по-конкретно в сътрудничество с Европейската 

инвестиционна банка и посредством публично-частни партньорства  

 

 Да представи предложения за насърчаване на инвестициите в природния 

капитал, за да бъде използван пълният растеж и потенциал за иновации на 

екологичната инфраструктура и „икономиката на възстановяването“  

 
 

 
 

5. Биологично разнообразие 

Биологичното разнообразие е в основата на много от нашите екосистеми и 

е жизненоважно за тяхната устойчивост. Загубата му би довела до 

отслабване на дадена екосистема, което би създало риск за снабдяването с 

екологично системни услуги и по този начин тя би станала по-уязвима 

спрямо екологични сътресения. Възстановяването на влошеното състояние 

на екосистемите струва скъпо и в някои случаи промяната може да бъде 
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необратима. В стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2020 г. 

са включени основните политически инструменти за постигане на тази цел и 

за обръщане на тенденциите на загуба на биологичното разнообразие, на 

което сме свидетели през последните поколения. 

Тук основна цел до 2020 г. е загубата на биологично разнообразие в ЕС и 

упадъкът на екологично системните услуги да бъдат прекратени и 

биологичното разнообразие ще бъде възстановено в рамките на 

постижимото. 

 

6. Води 

Водите са жизненоважен ресурс за човешкото здраве и съществен фактор 

за развитие на селското стопанство, туризма, промишлеността, транспорта 

и енергетиката. Понижената им наличност оказва сериозно влияние върху 

работата на водноелектрическите централи, както и върху охлаждането на 

ядрени и топлоелектрически централи. Доброто екологично състояние и 

здравето на хората също зависят от качеството и наличността на прясна 

вода. Водните ресурси обаче намаляват. Предвижда се изменението на 

климата да доведе до по-голям недостиг на вода, както и до по-висок 

интензитет и честота на наводненията. Много речни басейни и водни 

източници в Европа са претърпели промени поради ползване на водите  и 

пресушаване на земи и язовири, което често води до лошо качество на 

водата, а оттам — до неблагоприятно въздействие върху околната среда, 

възможни рискове за здравето на хората и ограничено пространство за 

естествените местообитания. Между 20 % и 40 % от водните ресурси на 

Европа са изчерпани, но само чрез технологични подобрения е възможно 

водната ефективност да се подобри с 40 %. За да се подобри подходът към 

устойчиво управление на водните ресурси е необходимо тясно 

координиране с политиките в областта на селското стопанство, транспорта, 

регионалното развитие и енергетиката, както и ефективно и справедливо 

определяне на цените на водата съгласно Рамковата директива за водите 

(РДВ). Чрез промени в екосистемите, ползването на земята, производството 

и потреблението на вода, както и чрез моделите на многократно използване 

е възможно по икономически ефективен начин да се намали оскъдността и 

да се гарантира качество на водите. 

 

7. Въздух 

Чистият въздух е изключително ценен ресурс. В най-гъсто населените 

райони на ЕС обаче граничните стойности на някои от показателите за 

неговото качество са значително надвишени, като най-проблематичните 

замърсители са частиците прах, приземният озон и азотният диоксид. 

Въпреки значителните усилия за намаляване на замърсяващите емисии 
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концентрациите на фини частици причиняват всяка година 500 000 случая 

на преждевременна смърт в ЕС и в държавите в непосредствена близост до 

него. Според други проучвания броят работни дни, загубени поради 

заболявания, причинени от замърсяване на въздуха, е по-голям от 

необходимия брой работни дни за обезпечаване на допълнителни мерките 

за очистване от замърсители. По-доброто прилагане на сегашното 

законодателство и въвеждането на нови научни стандарти биха спомогнали 

за разрешаване на тези проблеми и за насърчаване на иновациите. При 

подходящи периоди на въвеждане тези стандарти могат да подобрят 

качеството на въздуха чрез преминаване към ниско въглеродна икономика и 

чрез други действия, предвидени в настоящата пътна карта, като например 

намаляване на отпадъците посредством методи за по-ефективно 

производство и действия в областта на селскостопанската политика и 

транспортния сектор. 

 

 

 
 

 

8. Земя и почви 

Всяка година повече от 1000 km² в ЕС подлежат на „усвояване на земя“ за 

целите на жилищното строителство, промишлеността, пътната 

инфраструктура или отдиха. Около половината от тази площ всъщност е 

„запечатана“. Наличието на инфраструктура варира значително за 

различните региони, но като цяло на всеки десет години покриваме с 

настилка площ колкото територията на Кипър. Ако възнамеряваме до 2050 

г. да постигнем състояние, при което не е налично нетно усвояване на земя, 

следвайки праволинейна траектория, ще трябва да намалим усвояването 

на земя средно с 800 km² на година в периода до 2020 г. В много региони 

почвата е необратимо ерозирала или е с ниско съдържание на органични 

вещества, от което следва, че нейното замърсяване също е сериозен 

проблем. Ползването на земята почти винаги представлява компромис 

между различните социални, икономически и екологични нужди (напр. 

жилищно строителство, транспортна инфраструктура, производство на 

енергия, селско стопанство или защита на околната среда). Решенията 
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относно ползването на земята представляват дългосрочни ангажименти, 

чиято промяна е трудна или скъпоструваща. В момента такива решения 

често се вземат без адекватен предварителен анализ на възможните 

въздействия, например посредством стратегическа екологична оценка. 

Реформите на политиките на ЕС в областта на селското стопанство, 

енергопотреблението, транспорта и политиката на сближаване ще осигурят 

възможност за създаване на рамка и подходящи стимули за публичните 

органи и собствениците на земя да постигат тази цел. 

Тук основна цел е до 2020 г. политиките на ЕС да вземат под внимание 

оказваното от тях непряко въздействие върху ползването на земята в ЕС и 

в света, а темповете на усвояване на земя да бъдат овладени така, че до 

2050 г. да бъде сложен край на нетното усвояване на земя. Почвената 

ерозия да бъде намалена, а съдържанието на органични вещества в 

почвите да се повиши, като бъде отбелязан напредък в оздравителните 

действия върху замърсените участъци. 

За обобщение може да се отбележи, че макар досегашните модели на 

растеж да доведоха до повишаване на просперитета, това е постигнато с 

цената на интензивното и често неефективно използване на ресурсите. 

Ролята на биологичното разнообразие, екосистемите и техните услуги 

масово се подценява, разходите за отпадъци често не са отразени в цените, 

съвременните пазари и публичните политики не са в състояние напълно да 

посрещнат конкурентното търсене на стратегически ресурси като минерали, 

земя, вода и биомаса. Необходим е съгласуван и интегриран отговор на 

тези предизвикателства посредством широк спектър от политики, така че да 

се отстранят проблемите, свързани с очаквания недостиг на ресурсите и да 

се гарантира просперитета ни в дългосрочен план. Настоящата пътна карта 

не предоставя окончателно решение на всички предизвикателства. Тя по-

скоро е първа стъпка към създаването на съгласувана рамка за действие, 

която обединява различни политики и сектори. Нейната цел е да 

предостави стабилна перспектива за промяна на икономиката, като 

Комисията ще изготви законодателни предложения и политики за 

прилагането ѝ. Целите, свързани с ефективността на ресурсите обаче не 

могат да бъдат постигнати без участието на публичния и частния сектор. 

 

9. Други важни програми и стратегии на ЕС в областта на екологията 

Седма програма за действие в областта на околната среда  
Седмата програма за действие в областта на околната среда ръководи 
европейската политика в областта на околната среда до 2020 г. За да се 
даде по-дългосрочна насока, тя определя визия отвъд това, като определя 
къде иска да бъде Съюзът до 2050 г .В програмата се казва: "През 2050 г. 
живеем добре в рамките на екологичните граници на планетата. Нашият 
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просперитет и здравословна околна среда произтичат от новаторска 
циркулярна икономика, в която нищо не се губи и където природните 
ресурси се управляват устойчиво и биологичното разнообразие е защитено, 
оценено и възстановено по начин, осигуряващ устойчивостта на нашето 
общество. " 
Програмата определя три основни цели:  
• опазване, съхраняване и подобряване на природния капитал на 
Съюза  
• превръщане на Съюза в ресурсно ефективна, екологична и 
конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност  
• защита на гражданите на Съюза от натиск, свързан с околната среда, 
и рискове за здравето и благосъстоянието им  
 
Четири "инструмента" ще помогнат на Европа да постигне тези цели:  
• по-добро прилагане на законодателството  
• по-добра информация чрез подобряване на базата от знания  
• повече и по-мъдър инвестиции за политиката в областта на околната 
среда и климата  
 
• пълно интегриране на екологичните изисквания и съображения в 
други политики  
 
Две допълнителни хоризонтални приоритетни цели завършват 
програмата:  
• да станат градовете на Съюза по-устойчиви  
• да се помогне на Съюза да се справи по-ефективно с международните 
предизвикателства, свързани с околната среда и климата.  
Програмата влезе в сила през януари 2014 г. Сега зависи от институциите 
на ЕС и държавите-членки да гарантират, че тя се изпълнява и че 
поставените приоритетни цели са изпълнени до 2020 г. 
 

 

 

Стратегията на ЕС за устойчиво развитие  
Общата цел на Стратегията на ЕС за устойчиво развитие е да 
идентифицира и развие действия, които да позволят на ЕС да постигне 
постоянно дългосрочно подобряване на качеството на живот чрез 
създаване на устойчиви общности, които да могат да управляват и 
използват ресурсите ефективно, да развият потенциала за социална 
иновация на икономиката и в крайна сметка да осигурят просперитет, 
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опазване на околната среда и социално сближаване.  
Стратегията определя общите цели и конкретни действия за седем ключови 
приоритетни предизвикателства за периода до 2010 г., много от които са 
предимно екологични (включително изменение на климата и чиста енергия, 
устойчив транспорт, устойчиво потребление и производство или опазване и 
управление на природните ресурси).  
За да се подобри координацията и да се намалят компромисите, е 
предложен по-интегриран подход към разработването на политики, основан 
на по-добро регулиране (оценки на въздействието) и на ръководните 
принципи за устойчиво развитие (приети от Европейския съвет през юни 
2005 г.). Външното измерение на устойчивото развитие (например глобално 
използване на ресурсите, проблеми, свързани с международното развитие) 
е включено в разработването на вътрешната политика на ЕС и чрез 
интегрирането на съображенията за устойчиво развитие във външните 
политики на ЕС.  
За да бъде Системата за управление на ресурсите на ЕС приложима за 
целия ЕС, са предложени механизми за подобряване на координацията с 
други равнища на управление и бизнесът, неправителствените организации 
и гражданите са поканени да се включат по-активно в дейностите за 
устойчиво развитие. Пример за това е стартирането на процес на 
доброволни партньорски проверки на националните стратегии за устойчиво 
развитие, насочени към подобряване на обмена на добри практики.  
През 2016 г. ЕС допълва стратегията си като се присъединява към 
Програма за устойчиво развитие 2030. Самата програма за 2030 г. се 
състои от 4 раздела: (а) политическа декларация; (б) набор от 17 цели за 
устойчиво развитие и 169 други цели (на базата на доклада на OWG с някои 
малки изменения); (в) начини за изпълнение (г) рамка за следващи 
действия и преглед на дневния ред.  
Мащабът, амбицията и подходът на програмата са безпрецедентни. Една от 
ключовите особености е, че целите за устойчиво развитие са глобални по 
своята същност и универсално приложими, като се вземат предвид 
националните реалности, капацитет и нива на развитие и специфични 
предизвикателства. Всички страни имат споделена отговорност за 
постигането на стратегическите цели като всички те имат значителна роля 
на местно, национално и глобално равнище.  
Освен това в Програма за устойчиво развитие 2030 са включени 
балансирано трите измерения на устойчивото развитие - икономически, 
социални и екологични. Програма за устойчиво развитие 2030 трябва да 
бъде приложена като цяло, по интегриран, а не по фрагментиран начин. 
Програмата за 2030 се основава на концепцията за глобално партньорство, 
подкрепена от всеобхватен подход към мобилизирането на всички средства 
за изпълнение, и е допълнена от Програмата за действие от Адис Абеба.  
Освен това, за да се осигури напредък и дългосрочна отчетност, 
Програмата за 2030 г. включва силен механизъм за проследяване и 
преглед, който ще позволи на всички партньори да оценят въздействието на 
своите действия.  
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Енергийна стратегия 2020  
До 2020 г. ЕС се стремеше да намали своите емисии на парникови газове 
най-малко с 20%, да увеличи дела на обновената енергия до най-малко 20% 
от потреблението и да постигне икономия на енергия от 20% или повече. 
Всички държави от ЕС трябва също да постигнат дял от 10% от обновената 
енергия в своя транспорт.  
Чрез постигането на тези цели ЕС може да помогне за борбата с 
изменението на климата и замърсяването на въздуха, да намали 
зависимостта си от чуждестранните изкопаеми горива и да запази енергията 
достъпна за потребителите и бизнеса. 

За постигането на целите Енергийната стратегия 2020 определя пет 
приоритета:  
• Постигане на по-висока енергийна ефективност на Европа чрез 
ускоряване на инвестициите в ефективни сгради, продукти и транспорт. 
Това включва мерки като схеми за енергийно етикетиране, обновяване на 
обществени сгради и изисквания за екологичен дизайн към енергоемки 
продукти  

• Изграждане на паневропейски енергиен пазар чрез изграждане на 
необходимите електропроводи, тръбопроводи, терминали за втечнен 
природен газ и друга инфраструктура. Финансови схеми могат да бъдат 
предоставени на проекти, които имат затруднения при получаването на 
публично финансиране. До 2015 г. никоя страна от ЕС не трябва да бъде 
изолирана от вътрешния пазар  

• Защита на правата на потребителите и постигане на високи стандарти 
за безопасност в енергийния сектор. Това включва да се позволи на 
потребителите лесно да превключват доставчиците на енергия и да 
наблюдават използването на енергия  

• Прилагане на стратегическия план за енергийни технологии - 
стратегията на ЕС за ускоряване на разработването и внедряването на 
ниско въглеродни технологии като слънчевата енергия, интелигентните 
мрежи и улавянето и съхранението на въглерод  

• Осъществяване на добри отношения с външните доставчици на 
енергийни и енергийно транзитни държави в ЕС.  
 
• Чрез Енергийната общност ЕС работи и за интегриране на съседните 
страни в своя вътрешен енергиен пазар.  
 
Стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2020 г 
  
Стратегията на ЕС за биоразнообразието има за цел да спре загубата на 
биологично разнообразие и екосистеми в ЕС и да помогне за спирането на 
загубата на биологично разнообразие до 2020 г. Тя отразява 
ангажиментите, поети от ЕС през 2010 г. в рамките на Международната 
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конвенция за биологичното разнообразие. Това би трябвало да доведе до 
опазване на видовете и техните местообитания, да ни помогне в борбата с 
изменението на климата и адаптирането към последиците от него, както и 
да допринесе за постигане на целите на инициативата на ЕС за ефективно 
използване на ресурсите в Европа.  
За разлика от предишния подход, който бе твърде широко мащабен и не 
достатъчно ефективен, новата стратегия е насочена по-тясно към 6 
приоритетни цели (и съответните мерки):  
• Повишаване на усилията за опазване на видовете и местообитанията  

• Поддържане и възстановяване на екосистемите  

• Включване на целите относно биоразнообразието в най-подходящите 
за целта области от политиката на ЕС: земеделие, горско стопанство и 
рибарство  

• Борба с инвазивните чужди видове  

• Увеличаване на приноса на ЕС за избягване на загуба на 
биоразнообразие в световен мащаб.  
 
Стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство  
Стратегията насърчава съгласувана, всеобхватна визия за управлението на 
горите, обхващат се множеството ползи от горите, включват се вътрешни и 
външни въпроси на свързаните с горите политики и се разглежда цялата 
верига на стойността, свързана с горското стопанство.  
В нея се определят основните принципи, които са необходими за укрепване 
на устойчивото управление на горите и за подобряване на 
конкурентоспособността и създаването на работни места, по-специално в 
селските райони, като същевременно се гарантира опазването на горите и 
предоставянето на екологично системни услуги. В нея се посочва също така 
как ЕС иска да осъществява свързаните с горите политики.  
Ръководни принципи на стратегията:  
• Устойчиво управление на горите и многофункционалната роля на 
горите, балансирано предоставяне на множество стоки и услуги и 
гарантиране на опазването на горите;  

• Ефективно използване на ресурсите, оптимизиране на приноса на 
горите и сектора на горското стопанство за развитието на селските райони, 
растежа и създаването на работни места;  

• Отговорност за горите в световен мащаб, насърчаване на устойчивото 
производство и потребление на горски продукти.  
 
Цели за 2020 г. в областта на горите са да се гарантира и покаже, че всички 
гори в ЕС се управляват в съответствие с принципите за устойчиво 
управление на горите и че приносът на ЕС за насърчаване на устойчивото 
управление на горите и за намаляване на обезлесяването в световен 
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мащаб е засилен, като по този начин:  
• се допринася за балансиране на различните функции на горите, 
отговаря се на потребностите и се предоставят жизненоважни екологично 
системни услуги;  

• се осигурява основа, за да могат горското стопанство и цялата верига 
на стойността, свързана с горското стопанство, да бъдат 
конкурентоспособни и жизнеспособни фактори, допринасящи за биологична 
икономиката.  
 
Пакет политики за чист въздух  
На 18 декември 2013 г. Европейската комисия прие пакет от политики за 
чист въздух. Този пакет се основава на обширен преглед на въздушната 
политика на ЕС досега. Този пакет от политики включва програма за чист 
въздух за Европа, както и предложение за директиви относно намаляването 
на националните емисии на някои замърсители на атмосферата (Директива 
NEC) и относно ограничаването на емисиите на някои замърсители във 
въздуха от средни горивни инсталации (Директива MCP). Приетият пакет 
съдържа редица компоненти. Те включват: 

• Нова програма за чист въздух за Европа с мерки за гарантиране на 
постигането на съществуващите цели в краткосрочен план и нови цели за 
качеството на въздуха за периода до 2030 г. Пакетът включва и мерки за 
подпомагане на намаляването на замърсяването на въздуха, качеството на 
въздуха в градовете, подкрепата за научните изследвания и иновациите и 
насърчаване на международното сътрудничество  

• Преразгледана директива за националните тавани за емисии с по-
строги национални тавани за емисиите на шестте основни замърсители  

• Предложение за нова директива за намаляване на замърсяването от 
средни горивни инсталации, като например енергийни централи за улични 
блокове или големи сгради, както и малки инсталации в промишлеността.  
До 2030 г. и в сравнение с обичайното, пакетът политики за чист въздух ще 
доведе до:  
• избягване на 58 000 преждевременни смъртни случая,  

• спасяване на 123 000 км2 от екосистемите от азотното замърсяване 
(повече от половината от територията на Румъния),  

• спасяване на 56 000 км2 защитени зони по Натура 2000 (повече от 
цялата територия на Хърватия) от азотни замърсявания,  
 
• спасяване на 19 000 км2 екосистеми от гори от подкиселяване.  
 
Само ползите за здравето ще спестят на обществото 40-140 милиарда евро 
външни разходи и ще осигурят директни обезщетения в размер на около 3 
млрд. евро, поради по-високата производителност на работната сила, по-
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ниските разходи за здравеопазване, по-високите добиви и по-малкото 
увреждане на сградите. Пакетът също така ще добави еквивалента на около 
100 000 допълнителни работни места поради повишената 
производителност и конкурентоспособност поради по-малко загубени 
работни дни. Изчислено е, че той има положително нетно въздействие 
върху икономическия растеж.  
 

 
 

План за действие за екологични иновации 

В отговор на икономическата и финансова криза стратегията „Европа 2020“ 
укрепва способността на ЕС да постигне интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. За постигането на целите ѝ допринасят няколко 
водещи инициативи, чийто предмет са основните предизвикателства.  
Водещата инициатива „Съюз за иновации“ ще гарантира, че новаторските 
идеи се превръщат в продукти и услуги, водят до икономически растеж и 
създаване на работни места и носят отговор на основните 
предизвикателства пред европейското общество. Като стъпка в това 
направление водещата инициатива се ангажира да разработи План за 
действие за екологични иновации, като продължение на Съюза за иновации 
и съсредоточен върху конкретните пречки, предизвикателства и 
възможности за постигането на свързаните с околната среда цели 
посредством иновации.  
Планът за действие за екологични иновации (ПДЕИ) е допълнение и към 
други водещи инициативи на стратегията „Европа 2020“. Основен градивен 
елемент за прехода към екологична икономика е водещата инициатива 
„Европа за ефективно използване на ресурсите“ и нейната пътна карта , за 
създаване и засилване търсенето на екологични иновации и свързаните с 
тях инвестиции. В съобщението „Интегрирана индустриална политика за 
ерата на глобализацията“ ПДЕИ се разглежда като инструмент за 
набелязване и прилагане на мерки за внедряване на ключови екологични 
технологии, за подобряване на координацията и сътрудничеството между 
ЕС и държавите-членки и за повишаване осведомеността относно 
потенциала на новите технологии. В съобщението „Програма за нови 
умения и работни места“ се съдържа призив ПДЕИ да подкрепи 
придобиването на умения, необходими за устойчивото развитие, да 
насърчава развиването на подходящи умения и да спомогне за 
преодоляване несъответствието между потребностите от умения и 
наличието им.  
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ПДЕИ следователно ще постави ударение върху насърчаването на 
иновациите, които водят до или имат за цел едно по-щадящо отношение 
към околната среда, и върху преодоляването на разминаванията между 
иновациите и пазара. Наред с останалото, ПДЕИ предвижда 
продължаването на някои дейности, набелязани в плана за действие на 
водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“.  

 

 

 
Планът включва целеви дейности едновременно при търсенето и 
предлагането, научните изследвания и промишлеността и при 
политическите и финансови инструменти. Подкрепа за изпълнението им ще 
окажат партньорският подход между заинтересованите лица, публичният и 
частният сектор и Европейската комисия.  
Комисията ще осигури основните стимули за навлизането на екоиновациите 
на пазара чрез:  
• използване на политиката и законодателството в областта на 
околната среда като стимул за насърчаване на екологичните иновации;  

• подкрепа за демонстрационни проекти и партньорство за навлизането 
на обещаващи, интелигентни и амбициозни работещи технологии на 
пазара, които до момента не са получили широко внедряване;  

• разработване на нови стандарти за насърчаване на екологичните 
иновации;  

• привличане на финансиране и спомагателни услуги в подкрепа на 
МСП;  

• насърчаване на международното сътрудничество;  

• подкрепа за разработването на нови умения и осигуряване на работни 
места и на свързаните с това програми за обучение, в отговор на нуждите 
на пазара на труда;  

• насърчаване на екологичните иновации чрез европейските 
партньорства за иновации, предвидени в инициативата „Съюз за иновации“.  
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План за действие на ЕС за циркулярна икономика  
 
Европейската комисия е приела амбициозен пакет за циркулярна 
икономика, който включва мерки, които ще спомогнат за стимулиране на 
прехода на Европа към циркулярна икономика, ще повишат глобалната 
конкурентоспособност, ще насърчат устойчивия икономически растеж и ще 
създадат нови работни места. 

Пакетът за циркулярна икономика се състои от план за действие на ЕС за 
циркулярната икономика, който установява конкретна и амбициозна 
програма за действие с мерки, обхващащи целия цикъл: от производството 
и потреблението до управлението на отпадъците и пазара на вторични 
суровини както и преразгледаното законодателно предложение относно 
отпадъците.  
Предложените действия ще допринесат за "затваряне на цикъла" на 
жизнения цикъл на продукта чрез по-голямо рециклиране и повторна 
употреба и ще донесат ползи както за околната среда, така и за 
икономиката.  
Преразгледаните законодателни предложения относно отпадъците 
определят ясни цели за намаляване на отпадъците и установяват 
амбициозен и надежден дългосрочен път за управление на отпадъците и 
рециклиране. Основните елементи на преработеното предложение за 
отпадъци включват:  
• Обща цел на ЕС за рециклиране на 65% от битовите отпадъци до 
2030 г .;  

• Обща цел на ЕС за рециклиране на 75% от отпадъците от опаковки до 
2030 г .;  

• Задължителна цел за депа за намаляване на депонирането на 
отпадъци до максимум 10% от битовите отпадъци до 2030 г .;  

• Забрана за депониране на разделно събрани отпадъци;  
 
• Популяризиране на икономически инструменти, за да се предотврати 
депонирането на отпадъци;  

• Опростени и усъвършенствани определения и хармонизирани методи 
за изчисляване на процентите на рециклиране в целия ЕС;  

• Конкретни мерки за насърчаване на повторното използване и 
стимулиране на индустриалната симбиоза - превръщане на страничния 
продукт на един отрасъл в суровина на друга промишленост;  

• Икономически стимули за производителите да пускат на пазара 
екологични продукти и да подкрепят схемите за оползотворяване и 
рециклиране (напр. за опаковки, батерии, електрическо и електронно 
оборудване, превозни средства).  
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Стратегически план за енергийни технологии  
 
Европейският стратегически план за енергийни технологии (план SET) има 
за цел да ускори разработването и внедряването на ниско въглеродни 
технологии. Целта е да се подобрят новите технологии и да се намалят 
разходите чрез координиране на националните научни усилия и 
подпомагане на финансирането на проекти.  
Планът SET насърчава усилията в областта на научните изследвания и 
иновациите в цяла Европа, като подкрепя най-влиятелните технологии в 
трансформацията на ЕС към ниско въглеродна енергийна система. Той 
насърчава сътрудничеството между държавите от ЕС, компаниите, 
изследователските институции и самия ЕС.  
Планът SET се състои от координационната група по SET-Plan, 
европейските платформи за технологии и иновации, Европейския алианс за 
научни изследвания в областта на енергетиката и информационната 
система за плана SET (SETIS).  
Изследванията, иновациите и конкурентоспособността са едно от петте 
измерения на стратегията на Енергийния съюз на Комисията. 
Интегрираният план за стратегически енергийни технологии е част от нов 
европейски подход за енергийни научни изследвания и иновации, насочен 
към ускоряване на трансформацията на енергийната система на ЕС и 
извеждане на пазара на нови обещаващи енергийни технологии с нулеви 
емисии. Така определен планът включва:  

• 10 действия за научни изследвания и иновации въз основа на оценка 
на нуждите на енергийната система и на тяхното значение за 
трансформацията на енергийната система и техния потенциал за създаване 
на растеж и работни места в ЕС  

• Внимание върху цялата верига на иновациите, от 
научноизследователската дейност до навлизането на пазара, и се занимава 
както с финансирането, така и с регулаторната рамка  

• Приспособяване на структурите за управление под плана на SET-Plan, 
за да се гарантира по-ефективно взаимодействие със страните от ЕС и със 
заинтересованите страни  

• Предложение да се измери прогресът чрез общите ключови 
показатели за ефективност (КПЕ), като например равнището на 
инвестициите в научни изследвания и иновации или намаляването на 
разходите.  
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Обща селскостопанска политика на ЕС (ОСП) — за нашата храна, за 
нашите села, за нашата околна среда  
Целта на политиката е да се определят условията, които дават възможност 
на земеделските производители да изпълняват многобройните си функции 
в обществото, първата от които е производството на храна.  
За да се гарантира възможността на земеделските производители да 
работят ефективно и тези сектори „нагоре и надолу по веригата“ да останат 
модерни и продуктивни, те имат нужда от директен достъп до актуалната 
информация по въпросите, свързани със селското стопанство, 
селскостопанските методи и развитието на пазара. Затова ОСП подобрява 
достъпа до високоскоростни технологии в селскостопанските райони и с 
това допринася за един от десетте приоритета на Комисията, а именно 
свързания цифров единен пазар. Очаква се през периода 2014—2020 г. 
политиката да осигури подобряване на интернет услугите и 
инфраструктурата на 18 млн. жители на селски райони — брой, 
съответстващ на 6,4 % от населението в селските райони на ЕС.  
Земеделските производители осигуряват стабилни и сигурни хранителни 
доставки за над 500 милиона граждани; затова общата селскостопанска 
политика ги подкрепя по следните начини:  
• подпомагане на дохода: преките плащания предоставят подкрепа за 
доходите на земеделските стопанства и компенсират земеделските 
производители за предоставянето на обществени блага, които обикновено 
не се заплащат от пазара, като например грижата за селските райони;  
• пазарни мерки: Европейската комисия може да вземе мерки за 
справяне с трудни ситуации на пазара, като например внезапен спад в 
търсенето поради риск за здравето или понижаване на цените вследствие 
на временно свръх предлагане на пазара;  
• мерки за развитие на селските райони: националните (понякога 
регионалните) програми за развитие са насочени към специфичните нужди 
и предизвикателства пред тези райони. Докато държавите членки на ЕС 
съставят програмите си от един и същ списък с мерки, те имат избор да 
насочат усилията си към най-наболелите проблеми на своите територии в 
икономически, природен и структурен аспект. Неразделна част от 
програмите за развитие на селските райони е и подходът Leader, чрез който 
се насърчава решаването на местни въпроси от местни хора.  
Мерките за подпомагане на пазара и на доходите се финансират изцяло от 
бюджета на ЕС, а мерките за развитието на селските райони се финансират 
съвместно от ЕС и държавите членки въз основа на многогодишна 
финансова програма.  
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Европа 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж 

Европа е изправена пред момент на трансформация. Поради кризата са 
изгубени години на икономически и социален напредък и са изложени 
структурни слабости в европейската икономика. Междувременно светът се 
движи бързо и дългосрочно - глобализацията, натискът върху ресурсите, 
застаряването на населението - се задълбочават. ЕС трябва да поеме 
бъдещето си в свой ръце. Европа може да успее, ако действа колективно, 
като съюз. Нуждае се от стратегия, която да помогне да излезе по-силна от 
кризата и да се превърне в интелигентна, устойчива и приобщаваща 
икономика, осигуряваща висока степен на заетост, производителност и 
социално сближаване. Стратегията "Европа 2020" излага визия за 
социалната пазарна икономика в Европа през 21 век. Стратегията "Европа 
2020" предлага три взаимно подкрепящи се приоритета: 

 Интелигентен растеж: развитие на икономика, основана на знания и 
иновации. 

 Устойчив растеж: насърчаване на по-екологосъобразна и по-
конкурентоспособна икономика.  

 Приобщаващ растеж: насърчаване на икономика с висока заетост, 
която осигурява социално и териториално сближаване. 

 
Устойчивият растеж означава изграждане на устойчива и 
конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите, като 
се използва лидерството на Европа в състезанието за разработване на 
нови процеси и технологии, включително зелени технологии, ускоряване на 
въвеждането на интелигентни мрежи чрез ИКТ, използване на мрежи на ЕС 
и укрепване на конкурентните предимствата на бизнеса, особено в 
производството, както и чрез подпомагане на потребителите да оценят 
ефективността на ресурсите. Този подход ще помогне на ЕС да просперира 
в ниско въглеродната икономика, използваща ограничени ресурси, като в 
същото време ще може да предотврати влошаването на околната среда, 
загубата на биоразнообразие и неустойчивото използване на ресурсите. 
Това също така ще подпомогне икономическото, социалното и 
териториалното сближаване.  
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ЕС процъфтява чрез търговия, изнася за целия свят и внася суровини, както 
и готови стоки. Изправен пред силен натиск върху експортните пазари и 
нарастващ набор от ресурси, той трябва да повиши конкурентоспособността 
си спрямо основните си търговски партньори чрез по-висока 
производителност. Той ще трябва да разгледа относителната 
конкурентоспособност в еврозоната и в по-широкия ЕС. ЕС до голяма 
степен беше първият двигател на "зелените" решения, но предимствата му 
бяха предизвикани от ключови конкуренти, особено от Китай и Северна 
Америка. ЕС следва да запази водещата си позиция на пазара на 
екологично съобразни технологии като средство за гарантиране на 
ефективността на ресурсите в цялата икономика, като същевременно 
премахне слабостите в ключовите мрежови инфраструктури, като по този 
начин увеличи индустриалната си конкурентоспособност.  
Постигането на целите на ЕС в областта на климата означава намаляване 
на емисиите значително по-бързо през следващото десетилетие, отколкото 
през последното десетилетие, и пълноценно използване на потенциала на 
нови технологии. Подобряването на ефективността на ресурсите 
значително ще спомогне за ограничаване на емисиите, ще спести пари и ще 
стимулира икономическия растеж. Вземат се предвид всички сектори на 
икономиката, а не само интензивно емисионните. Трябва също така да се 
укрепи устойчивостта на икономиката към рискове, свързани с климата, и 
капацитета на ЕС за предотвратяване и реагиране на бедствия. 
Постигането на енергийните цели може да доведе до намаляване с 60 
млрд. евро на вноса на нефт и газ до 2020 г. Това не е само икономическо 
спестяване; това е от съществено значение за енергийната сигурност на 
ЕС. По-нататъшният напредък в интеграцията на европейския енергиен 
пазар може да добави допълнително 0,6% към 0,8% от БВП. Изпълнението 
на целта на ЕС за 20% енергия от обновяеми енергийни източници има 
потенциала да създаде повече от 600 000 работни места в ЕС. Като 
добавим целта от 20% за енергийна ефективност, това е много повече от 1 
милион нови работни места.  Действията в рамките на този приоритет ще 
изискват изпълнение на ангажиментите ЕС за намаляване на емисиите по 
начин, който ще увеличи максимално ползите и ще сведе до минимум 
разходите, включително чрез разпространение на новаторски технологични 
решения. Освен това ЕС следва да се стреми да отдели растежа от 
използването на енергия и да се превърне по-ресурсно ефективна 
икономика, която не само ще даде на Европа конкурентно предимство, но и 
ще намали зависимостта й от чуждестранни източници на суровини и стоки. 
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Анализ на резултатите от анкетно-информационното проучване 

 
Анализът на резултатите от анкетно – информационното проучване е 
извършен от специализиран експертен екип на изпълнителя на дейността. 
На основата на целите и задачите на изследването, както и на основа на 
получените резултати от обработка на данните в анкетните карти, в анализа 
се правят изводи и препоръки, които да подпомогнат екипа по проекта да 
приеме правилните и подходящи решения при сформирането на групите от 
участници включени в дейностите, за организиране и функциониране на 
предвидените в проекта работни групи от експерти и за правилен подбор на 
тематиката и програмите на форумите. 
В анализа на резултатите от анкетно – информационното изследване също 
е предвидено да бъдат формулирани изводи и препоръки отнасящи се до 
транс-граничното партньорство в областта на екологията, които да бъдат 
насочени и представени на вниманието на националните и регионални 
публични власти и институции, а също и на общините за решаване на 
проблеми, спъващи или пречещи на транс-граничното сътрудничество в 
областта на екологията.  
 

 

 
 
 
В подготовката и провеждането на изследването е използвана анкетна 
карта, която съдържа 20 въпроса с над 250 възможни и насочващи 
отговори, като е предвиждана и възможност към повечето от въпросите да 
се приложи и собствено мнение или предложение на анкетираните, което 
отразява спецификата в оценката и определянето на изследваните 
проблеми. В анкетната карта са предвидени и въпроси, които да позволяват 
обработката на данните двумерно според пола, възрастта и социалния 
статус на анкетирания, както и за анализ на профила на  професията и 
бранша към които принадлежат анкетираните от целевата група. 
Обработката на данните е извършена със специализиран софтуер и  
компютърни програми, даваща възможност да се получат едномерни и 
двумерни статистически таблици, отразяващи освен основните резултати от 
проучването, също и други специфични коефициенти на разпределение, 
тенденции и корелация, които са взети предвид при подготовката на 
настоящия анализ. За целите на изследването са обработени отделно 
анкетните данни от анкетирането в Турция, отделно в България и таблици с 
обобщените резултати за цялата извадка в двете страни. Изготвени са 
графики и таблици, които визуално да редставят резултатите от 
обработката на данните. 
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Основните  методи за анализ в настоящото проучване са: 

      ▪ Аналитичен доклад на резултатите от обработката на мненията в 
анкетни карти,  и преглед на актуални вторични информационни източници 
имащи отношение към изследването. 

      ▪ SWOT и STEP анализ на резултатите от обработката на събраната 
информация; 

В резултат на извършeното  анкетно-информационното проучване  и 
анализа на данните, са изведени от експертния екип на изпълнителя на 
дейността следните резултати: 
         ▪ Количествена и качествена оценка на параметрите на 
съществуващото състояние в изследваната област на територията на транс 
граничния регион Ямбол – Одрин 
         ▪   Наблюдаваните тенденции в развитието на конкретни процеси в 
сектора на природната среда и екологията; 
         ▪ Основните проблеми и причинно - следствените връзки за това  в 
природната среда и екологията  и  препоръки за тяхното решаване; 
 
         ▪   Изводи и препоръки към организациите на партньорите, местните и 
регионални органи на управление и държавните институции по отношение 
на подкрепата и стимулирането  на подходящи предложения в областта на  
опазването на природната среда и екологията  в трансграничния регион 
Ямбол – Одрин;  
 
Проучването и свързаният с него анализ на резултатите са насочени не 
само към съществуващото състояние, проблемите и нуждите за развитие на 
сектора на екологията, но  включват и ангажиментите и намеренията на 
местните власти, неправителствените организации, бизнеса и други 
заинтересовани в развитието на  потенциала свързан с темата и целите на 
проекта на територията на двете съседни страни. Чрез него е направен 
опит да бъдат идентифицирани наличните и потенциални ресурси в 
подкрепа на развитието на този основополагащ сектор на социално – 
икономическото развитие на региона на основата на нови подходи свързани 
с ученето през целия живот по проблематиката на проекта и осигуряване на 
базова информация и услуги за населението. 

В настоящото анкетно-информационно проучване се преследва като цел 
също използване на средствата и инструментите на социологията за да 
бъде изследвано и анализирано актуалното състояние на социално 
икономическия живот на територията  на транс граничния регион Ямбол - 
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Одрин, връзката му с проблематиката на екологията, за използваните и 
неизползвани досега човешки, природни и институционални ресурси и 
възможности за ускоряване на  развитието на процесите по опазване на 
природната среда.    
 

 
 
 
В настоящият анализ това е направено чрез изследване и проучване на  
мнението и становището на включените в анкетирането представители на  
различни социални общности и групи свързани с проблематиката на 
екологията на  територията на транс граничния регион Ямбол – Одрин. Тези 
мнения, преценки и очаквания конструират една субективна реалност, която 
до голяма степен предопределя бъдещите действия на тези общности и 
групи, а оттам и развитието на социалните и икономическите процеси  на 
територията. В този смисъл изучаването на тази специфична субективна 
реалност е важна познавателна задача на проучването и анализа.   
В теорията и практиката на социологията, традиционният подход в 
социално-икономическия анализ е прието да се свежда до схемата въз 
основа на обективната информация, да се предсказват обективни събития. 
Философията на подхода в тази разработка съдържа и друго по различно 
отношение - това е въз основа на субективна информация (оценките, 
очакванията и намеренията на хората от целевата група), да се предсказва 
обективния ход на икономическия и социален живот и конкретната 
изследвана област – развитието на сектора на екологията - с известна 
степен на вероятност. В този смисъл за теоретична основа, от която се 
изхожда в анализа е известната за всички социологически среди постановка 
която гласи, че ако хората определят дадени ситуации като реални, то те са 
реални и в своите последствия.  
Два аспекта на тази постановка трябва да бъдат откроени, за да бъде 
разбран смисъла на подхода.  

 Първият подход се състои от убеждението, че хората реагират не 
само на обективните характеристики на една ситуация, но и на 
смисъла, който тази ситуация има за тях. След като са определили 
някакъв смисъл на ситуацията, тяхното поведение и последиците от 
него са предопределени от този смисъл. Ако анкетираните 
представители на основните социални групи на територията на транс 
граничния регион Ямбол – Одрин – предприемачи и представители на 
бизнес организации, на граждани и неправителствения сектор, на 
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представители на местни и държавни институции, дефинират 
ситуацията в икономиката, социалния живот и екологията  на района 
като цяло и по отделни сектори на развитие в частност като 
подобряваща се, то те биха действали в ежедневната си дейност 
адекватно на тази негова дефиниция. 

 

 Вторият аспект се състои в това, че обществените дефиниции на 
дадена ситуация обиктовенно стават съставна част от ситуацията и 
по този начин влияят върху следващите събития – при това без 
значение дали тези дефиниции първоначално са били истина или не. 
Този втори аспект е познат като принцип на самосбъдващото се 
пророчество. 

 
В този смисъл целите на анализа се свеждат до получаване и формулиране 
на оценка за актуалното състояние на развитие на социалния и 
икономическия живот и по-конкретно – на обществените процеси които 
протичат на  територията на транс граничния регион в сектора на 
екологията и неговото динамично развитие на основата на учене през целия 
живот и експертиза, както и на възможностите за неговото развитие при 
съхранение и опазване на наличните ресурси и околната среда на основата 
на нови подходи и решения.  
 
 

   

 
 
Заедно с това, анализа на събраните данни от проучването си поставя за 
цел също да се установят нагласите на представителите на различните 
общности и хората, стоящи на ключови позиции по отношение на 
правилното и перспективно развитие на сектора на екологията и условията 
за живот  в транс граничните райони, и най вече тези хора да участват с 
нови подходи и средства основани на възможностите породени от 
общоевропейската политика за развитие на регионите.  
 
Допълнително, чрез анализа е предвидено да се помогне да се установят 
обхвата, желаните форми и обема на необходимата подготовка на 
подходящите представители на целевите групи по проекта за стартиране на 
нови идеи в сферата на екологията и по специално по отношение на 
готовността на бенефициентите по проекта да отговорят на основните 
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постановки залегнали в Стратегия 2030 за развитие на страните от 
Европейския съюз. 
Анализът на резултатите от изследването също така трябва да подпомогне 
и насочи до голяма степен както самите участниците в изследването, така и  
колективните управителни органи на организациите на партньорите по 
проекта, оперативните екипи на сдруженията,  представителите на 
местните и регионални власти, институции и организации да се ориентират 
в динамично развиващите се екологични процеси на територията на транс-
граничния регион, и възможностите за въздействие върху тях чрез 
общоевропейската интеграция на двете страни – България и Турция. 
Резултатите ще залегнат в основата на подготовката на стратегическите 
документи за развитие на организациите на партньорите и бенефициентите 
по проекта, както и за подготовка и актуализация на други планови и 
програмни документи касаещи екологичното развитие на транс граничния 
регион Ямбол – Одрин и по-конкретно – опазването на природната среда. 

 

    
 
 
Обект и предмет на изследването и анализа 
 
Обект на изследването и анализа са мненията и становищата на 
представители на широка целева група включваща производители, 
предприемачи и други представители на бизнеса, представители на 
институции и на местните публични власти, представители на гражданското 
общество, общественици, неформални лидери, активни граждани живеещи 
на територията на транс граничния регион Ямбол – Одрин, които биха 
внесли своя капацитет и знания за развитие на модерна екология. 

 
Предмет на изследването и анализа са субективните преценки на хората за 
актуалното състояние на екологията и природната среда, за развитието на 
сектора в контекста на общо европейската политика, за използваните и 
неизползвани досега възможности за неговото позитивно развитие на 
основата на прилагане подходи и технологии водещи до удовлетворяващи 
за хората резултати, възможностите за ускорено интензифициране и 
развитие, за възможностите за по-интензивно използване на човешките, 
природни и финансови ресурси, за просперитет на хората и населените 
места в трансграничния регион Ямбол –Одрин. 
 
Анализът се основава на следните компоненти на социално икономическото 
състояние на региона и на природната среда: 

 Природни ресурси свързани с екологичното равновесие 
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 Човешки ресурси имащи отношение към екологията  

 Икономическо състояние на региона и неговата връзка с еко 
системите 

 Инвестиционен капацитет в изследвания сектор 

 Възможности и перспективи за развитие на изследвания 
сектор  

 Социална среда и нейната връзка с изследвания сектор 
 
Оценката на състоянието и възможностите на социално икономическата 
среда и партньорството, основано на извеждането на идеи за ускорено 
развитие се получава въз основа на проучване на три вида променливи: 
 

 Несравнителни оценки 

 Ретроспективни сравнителни оценки 

 Проективни сравнителни оценки (очаквания) 
 
За целите на разгръщането на настоящия анализ освен тези три типа 
оценки в подхода са включени оценки и на някои от основните 
характеристики на средата, в която до сега са били представителите на 
целевата група.  
 
Работни хипотези 
 Предварително са формулирани следните работни хипотези: 

 Територията на транс граничния регион Ямбол – Одрин се  нуждае  от 
ускорено социално – икономическо и екологично развитие като 
основно средство за икономически просперитет. 

 Представителите на целевата група с по-високо образованите и вече 
придобили професионален опит, оценяват средата и възможностите 
както ретроспективно, така и проективно по-благоприятна, отколкото 
останалите. 

Извадката е формирана така, че да се търси мнението на представители на 
различни обществени групи. Като основен социологически инструмент в 
настоящото изследване е подготвена и използвана анкетна карта с която е  
извършено анкетиране на повече от 300 представители на целевата група, 
проучени са разнообразни мнения на анкетираните, което отразява 
спецификата в оценката и определянето на изследваните проблеми. 
Обработката на данните е извършена с възможност за проследяване на 
мненията и становищата на анкетираните според пола, възрастта и 
социалния статус , както и на фирмения и отраслов профила на 
анкетираните. Обработката на данните е извършена със специализиран 
софтуер и  компютърни програми, даваща възможност да се получат 
едномерни и двумерни статистически таблици, отразяващи освен основните 
резултати от проучването, също и други специфични коефициенти, които са 
взети предвид при подготовката на настоящия анализ.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

на анкетираните представители на целевата група имащи отношение 
към развитието на екологията и природната среда в транс-граничния 

регион България – Турция 
 
 

ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

 
 
С подбор е излъчена извадка от 305 представители на целевата група, 
състояща се от граждани, представители на неправителствени организации, 
представители на фирми, предприемачи, представители на бизнес 
организации и местни публични институции. При предварително определен 
минимален брой от 300 лица за анкетиране общо в изследването, 
действително са анкетирани 305 лица, като разпределението е 152 от тях в 
България и 153 лица в Турция 
В анкетата общо са попаднали 154 мъже и 139 жени (2 души не са дали 
отговор за да определят пола си вероятно по невнимание при попълване на 
анкетата). Разпределението по пол в двете страни показва определена 
специфика. Докато при анкетираните българи съотношението е 43% мъже 
към 57% жени, от турска страна са 64% мъже и 36% жени. Като цяло това 
разпределение на съотношението до голяма степен се дължи на по-ниската 
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еманципация на жените в Турция. За целите на анализа това е едно добро 
разпределение по признака пол на анкетираните, което може да даде 
обективни резултати. Това е също в съответствие с липсата на 
предварително изискване или разпределение на квоти между анкетирани 
жени и мъже. 
 

18
. 

Вашият пол 1.    Мъж 164 53.77 164 54.13 

2.    Жена 139 45.57 139 45.87 

Неотговорили 2 0.66   

Общо 305 100.00 303 100.00 

 
 
Образование  на анкетираните  
 
 

 
 
 
Обработката на данните за образователната структура на анкетираните 
показва добро ниво на образование, което е предпоставка за по-добра 
обективност и познавателна преценка за изследваните ситуации. От 
включените в групата на изследването преобладават хората със средно 
образование – те са около 55 % и от двете страни на границата. В 
извадката на анкетираните са попаднали и значителен брой хора с 
различни степени на висше образование – общо около 37% от 
анкетираните. Прави впечатление, че в анкетата са изразили своите 
отговори повече хора с висше образование от България – около 43%, 
докато хората в анкетата от Турция  с висше образование са около 31 %.  В 
замяна на това пък от общо анкетираните преобладават хора с основно 
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образование от Турция – около 11% при  около 3% при българите. Общо 
без образование в анкетата е попаднал само 1 човек, а още 8 не са 
отговорили на въпроса за тяхното образование.  
 

17. Вашето 
образование? 

1.    Без образование 1 0.33 1 0.34 

2.    С основно образование 20 6.56 20 6.73 

3.    Средно професионално 165 54.10 165 55.56 

4.    Висше образование 111 36.39 111 37.37 

Неотговорили 8 2.62   

Общо 305 100.00 297 100.00 

 
Като цяло това разпределение по признака на анкетираните за тяхното  
образование дава основание за много добра обективност и балансираност 
по специфичните въпроси и изразените мнения в анкетата. 
 
Възраст на анкетираните 
 

 
 

 

19
. 

Възраст 1.    до 30 години 32 10.49 32 11.07 

2.    31 – 50 години  165 54.10 165 57.09 

3.    над 50 години 92 30.16 92 31.83 

Неотговорили 16 5.25   

Общо 305 100.00 289 100.00 
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Като се има в предвид зададената в методиката характеристика и характер 
на динамиката на анкетираните – хора в активна трудова възраст, , 
предприемачи и работещи на ключови позиции имащи отношение към 
екологията, възрастовата структура получена при обработката на 
събраните данни е разпределена по следния начин:  
 

 Около 57 % от анкетираните са на възраст 31-50 години,  

 около 11 % са до 30 г.,   

 около 32 % са над 50 години.  
 
Налице е известно различие във възрастта на анкетираните в транс-
граничния регион на двете страни, но то е минимално и не може да се 
отрази на изводите. 
Като цяло обаче разпределението по възраст на участниците в проучването 
показва преобладаващо участие на хора в средна и над средната активна 
възраст, което води до умереност, обективност и стабилност на изразените 
мнения. 
 
 
Фирмен профил и характеристика на професията и бизнеса на 
анкетираните 
 

 
 
Принадлежността към отрасловата структура в която са заети 
анкетираните отразява до голяма степен и  отрасловата структура на 
заетостта в транс-граничните региони. Това дава и показателна 
информация, към кои отрасли трябва да бъде насочено вниманието в 
анализа, както и формулирането на изводите и препоръките за въздействие 



 Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България  Турция 2014 – 2020 г. по линия на Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП II), Проект:  Ref. No CB005.2.12.079 „ ECO WOMAN - ИНИЦИАТИВИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ 
РЕСУРСИ ЗА ПО -ДОБЪР ЖИВОТ“ 

             
                                                Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата ИНТЕРРЕГ- ИПП за ТГС България-

Турция 2014-2020 
 

38 

за тяхното положително и ускорено развитие, в аспекта на тяхната 
свързаност с темите в проекта и желаните тенденции в тяхното развитие.  
Резултатите от обработката на анкетните данни показват два важни извода. 
Отраслите фаворити, както за българските представители попаднали в 
анкетата, така и за анкетираните от Турция са:  търговия на едро и дребно, 
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, публична сфера, производство на 
дрехи, обувки и текстил, хранително-вкусова и преработваща 
промишленост, растениевъдство. 
Това вероятно е резултат от сегашния ход и повечето прилики, отколкото 
разлики в социално – икономическото развитие на трансграничния регион в 
двете държави.  
В предвид тематиката и целевата група в проекта, над 39 % от 
анкетираните са заети в посочените по-горе отрасли, което е благоприятно 
и съвпада с основните задачи които си поставя изследването за проекта.  
Така формиралото се разнообразие в принадлежността към отрасловата 
структура в която са заети анкетираните отразява до голяма степен 
изискванията в изследването да попаднат хора с разнообразни професии 
имащи отношение към тематиката на проекта, както и да се изразят 
достатъчно разнообразни мнения и становища за развитието на човешките 
ресурси в транс-граничния регион. 
 
Раздел І. НАГЛАСИ НА ХОРАТА от трансграничния регион на 
България и Турция да общуват и работят по общи проблеми 
Въпрос 1: Харесва ли Ви да пътувате до съседната държава и да 
общувате с хората там? 
 

 
 
Резултатите от проучването категорично показват желанието и интереса на 
хората от двете страни на границата да пътуват до съседната държава и да 
общуват с хората там. Над 50% от анкетираните и от България и от Турция 
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изразяват такова мнение.На второ място в мненията преобладава 
становището, че независимо от изразеното желание за пътуване и 
общуване, съществува и известно ограничение или затруднения, най-често 
свързани с финансови затруднения или с езиковата бариера. Тези пречки 
са малко по-силно изразени при представителите от турската страна, 
докато българите са по-активната страна в трансграничното общуване. 
Съвсем малка част от анкетираните – общо около !0%, или един от десет са 
изразили мнение, че не проявяват интерес и не пътуват до съседната 
страна. 
Като цяло, засиления интерес за общуване в трансграничния регион е 
благоприятно обстоятелство за реализация на настоящия европейски 
проект и предвидените в него дейности. Необходимо е да се отбележи, че 
организациите партньори могат в бъдеще е необходимо да набележат 
съвместни дейности /например езиково обучение/ за преодоляване на 
езиковата бариера посочена като пречка от 20% от българите и 10% от 
турските граждани. 
 
Въпрос 2: С каква цел пътувате до съседната държава най-често? 
 

 
 
Този въпрос е поставен пред анкетираните за да може да бъде проучен 
интереса и целите на хората от тансграничния регион в процеса на тяхното 
общуване и неговото развитие, както и приоритетите в него да бъдат 
използвани за целите на проекта. Анкетата показва, че приоритет в 
пътуванията на българите към Турция е туризма, а на турците към България 
са преобладаващи служебни пътувания свързани с бизнес, търговия и 
инвестиции. Несъмнено тези приоритети в обмен на хора в трансграничния 
регион трябва да бъдат използвани и свързани с основните цели и дейности 
в проекта – екологията и опазването на природната среда. 
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Въпрос 3: Какво Ви спира или затруднява при пътуване и общуване в 
съседната държава? 
 

 
 
 
Наред със завишеното желание за посещение на съседната държава, 
хората от трансграничния регион са изразили в анкетата и редица 
затруднения, които те изпитват при своите посещения. За българите 
основен проблем се явява езиковата бариера. Тук има определена 
специфика, защото една част от българското население е турско говорещи 
и за него това не е проблем. Но при останалите българи процента на 
говорещите турски език клони към нула. Също и в турската част на 
трансграничния регион има стотици хора владеещи български език, но най-
често те не са от най-активната обществена прослойка. 
Проучването също показа, че организациите партньори вече години наред 
работят по този проблем. И в двете държави търговските палати и борси и 
сдруженията на жените предприемачи, вече многократно са организирали 
обучение на стотици граждани, търговци и предприемачи в начална степен 
на владеене на езика на съседите. 
От страна на турските граждани, най-честите затруднение са свързани с 
визовия режим и процедурите по преминаване на границата. 
Все пак 16% от българите и 28% от турските граждани са посочили, че нищо 
не ги затруднява при пътуването и общуването. Това е благоприятно 
обстоятелство и за осъществяване на дейностите и целите по проекта. 
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Въпрос 4: Познавате ли живота на хората от другата страна на 
границата България - Турция? 
 
 

 
 
 
За изпълнението на проекта е важно да бъде изяснено предварително 
доколко хората от двете страни на границата познават живота на своите 
съседи. Отговорите в анкетата категорично показват, че повечето хора от 
трансграничния регион знаят как живеят техните съседи, като повечето от 
тях са придобили представата си от екскурзии, почивки, туризъм и бизнес 
отношения. До голяма степен за опознаването е изиграла и активната роля 
на медиите в двете държави – телевизия, радио, интернет и социалните 
медии, включително и многобройните вече изпълнени проекти от 
програмите за транс гранично сътрудничество. 
 
Само около 6% от турските граждани и 4% от анкетираните българи не са 
посещавали съседната страна или не знаят почти нищо за нея. Тези 
резултати от проучването също са благоприятни за успешна реализация на 
предвидените дейности в проекта. 
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Въпрос 5: Кои са най-важните компоненти на природната среда в 
трансграничния регион? 
 

 
 
В изследването е направен опит да се проучи мнението и оценката на 
живеещите хора в трансграничния регион за най-ценните компоненти на 
природната среда. Резултатите показват, че за българите най-ценното 
природно богатство на региона е климата с четирите сезона и биологичното 
разнообразие, което дава невероятни възможности на хората за 
здравословен живот и стопанска дейност. Гражданите от турската страна 
нареждат по важност чистотата на атмосферния въздух, водните ресурси, 
богатия животински генофонд и безценната и плодородна обработваема 
земя. 
 
Въпрос 6: От какво е заплашена най-много природата в 
трансграничния регион? 
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Страховете на хората от трансграничния регион най често са свързани със 
замърсяването на водните ресурси и въздуха с химически препарати от 
индустриален произход и земеделски дейности. На следващо място са 
страховете и заплахите от загуба и отравяне на плодородната 
обработваема земя. Като цяло хората все по – често се страхуват от 
последствията на климатичните промени и породените от тях все по – чести 
наводнения и пожари. 
 
 
Въпрос 7: Кои от посочените политики ще доведат до устойчива 
екология в региона 
 
 

 
 
 
Обработката на събраните данни в изследването показва, че за справяне с 
налагащите се заплахи към компонентите на природната среда хората най-
много разчитат на широко мащабните политики за строго наблюдение и 
контрол за индустриално замърсяване на въздуха, водата и почвата и най-
вече чрез широко и мащабно залесяване в региона.  
Като цяло гражданите подкрепят цялостната европейска политика за 
опазване на околната среда. 
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Въпрос 8: Кои от посочените инструменти ще доведат до сигурна 
защита на природната среда? 
 

 
 
По въпроса за това какви инструменти трябва да бъдат използвани в 
екологията , гражданите се обединяват основно около прилагането на 
строга система от изисквания и ограничения за вредна експлоатация или 
унищожаване на природна среда, чрез изграждане на цифрови системи за 
наблюдение и сигнализиране за заплахи. Анкетираните отдават също 
важно значение на широко обхватно обучение и възпитание на населението 
по въпросите на екологията. 
 
Въпрос 9: В индустрията кои мерки ще доведат до чиста природа? 
 

 
Индустрията и нейното развитие през последния век като основен източник 
на проблемите в екологията е поставена във фокуса на вниманието на 



 Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България  Турция 2014 – 2020 г. по линия на Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП II), Проект:  Ref. No CB005.2.12.079 „ ECO WOMAN - ИНИЦИАТИВИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ 
РЕСУРСИ ЗА ПО -ДОБЪР ЖИВОТ“ 

             
                                                Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата ИНТЕРРЕГ- ИПП за ТГС България-

Турция 2014-2020 
 

45 

хората в процеса на провеждане на изследването. Резултатите показват, че 
по мнение на анкетираните българи е наложително в индустрията да се 
прилага строг контрол на извеждащата инфраструктура на предприятията – 
канални води, замърсяване с прах, отпадъци и химикали, наличие на 
пречиствателни съоръжения за вода и въздух, на съоръжения за събиране 
и унищожаване на отпадъци и химикали. В мненията на анкетираните 
турски граждани преобладават налагане на мерките в индустрията за 
наличие на системи за регистриране и предупреждаване на населението 
при аварии със замърсяване, обучение на персонала по екология и 
провеждане на дни на отворени врати и граждански контрол по екология в 
предприятията. 
 
Въпрос 10: Кои форми на трансгранично партньорство биха 
подобрили екологията в региона? 
 

 
 
В проучването, за целите на проекта е потърсено мнението на гражданите 
за предпочитаните от тях форми на трансгранично партньорство в областта 
на екологията. 
И от двете страни на границата анкетираните се обединяват около 
следните най-въздействащи и полезни форми на сътрудничество: 

 Проучване на основните замърсители на водата, въздуха и 
почвата в двете държави 

 Подготовка на препоръки към двете държави за възможни общи 
екологични заплахи – индустриални замърсители, трафик, реки, 
водоеми, пожари, наводнения 

 Проучване на нивото на подготовка на населението по екология 

 Провеждане на съвместни публични дейности по екология – 
научни симпозиуми, конференции, семинари, обучения, дни и 
празници на екологията 
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Въпрос 11: В земеделието кои мерки ще доведат до опазване на 
природата и чисти продукти? 
 
В проучването анкетираните определят индустриалните технологии в 
земеделието като една от основните заплахи за замърсяване на основните 
компоненти на околната среда – почвата, водите и въздуха.  
Обработката на анкетните данни показва както общи становища по 
отношение на мерките които е необходимо да се прилагат в земеделието 
така и някой специфики в мненията изразени в България и Турция. 
 
В България надделява становището за прилагане на следните мерки: 

 Внедряване на системи за следене на параметрите на химическо 
замърсяване на почвата, водата и произведените продукти 

 Строг контрол на използваните химически торове, препарати и 
лекарства 

 Насърчаване на населението да употребява здравословни био 
продукти 

 
В Турция преобладава мнението за прилагане на стимули за земеделски 
производители прилагащи методи щадящи природата, засилен преход към 
сертифицирано биологично земеделие и системи за наблюдение и 
превенция на територията от наводнения и пожари 
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Въпрос 12: Кои форми на въздействие върху хората и 
длъжностните лица ще доведат до по-добър екологичен резултат? 
 
 
Обработката на данните в анкетното проучване показва, че гражданите от 
трансграничния регион се обединяват най вече около прилагане на 
следните форми на въздействие върху хората и длъжностните лица за по-
добър екологичен резултат: 

 Строг контрол придружен със санкции и глоби 

 Информиране, обучение, консултиране на населението по 
екология 

 Разпространение на добри практики по екология 

 Провеждане на въздействащи кампании по екология – 
залесяване, викторини, еко излети, състезания, еко фестивали, еко 
регати 

 

 
 
 
Въпрос 13: Класирайте по степен на опасност заплахите в природната 
среда на трансграничния регион ? 
 
Страховете по отношение на заплахите в природната среда хората от 
трансграничния регион класират по следния начин. 
С най-висока степен на опасност са: 

 Химическо замърсяване на водата, въздуха и почвата 

 Масирани горски и полски пожари 

 Химическо замърсяване на храните 

 Проблеми с отпадъците и сметищата 
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С по-малка степен, но без подценяване са определени и следните заплахи: 

 Генно модифицирани растения и животни 

 Изчезване на животински и растителни видове 

 Мащабни наводнения 
 

 
 
 
Въпрос 14: Откъде най-често се информирате по проблемите на 
екологията? 
 

 
 
В проучването е поставена цел да се установи по какъв начин населението 
се информира по въпросите на екологията. Обработката на данните от 
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анкетното проучване определят два основни източника на информация за 
хората по този важен въпрос: 

 От случайни телевизионни и радио предавания 

 От печатни материали в пресата 
 
Тук е важно да се отбележи, че има необходимост от по-засилено 
прилагане и на други форми за информиране на населението за 
повишаване на тяхната екологична култура, каквито са : 

 Насочване към специализирана литература по екология 

 Чрез търсене и преглед по темата в интернет 

 Обучение – в училище, университета, в предприятието 

 В семинари, конференции и форуми по темата 
 
 
Въпрос 15: Кои отрасли в икономиката на трансграничния регион са 
най-рискови за екологията? 
 
 

 
 
 
Отраслите които хората определят като най-опасни за екологията в 
трансграничния регион не се различават особено от тези, които са 
определяни като най-значима заплаха и навсякъде по света. Това са най- 
вече: 

 Енергетика – ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, въглища, горива 

 Транспорт – автомобили, ЖП, самолети, пътища 

 Земеделие и животновъдство –торове, лекарства, ГМО 

 Сметосъбиране, преработка на отпадъци, сметища 

 Машиностроене – масла, химикали, бои, прах и дим 

 Текстилна и химическа промишленост – химикали, боядисване 
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Въпрос 16: Какви нови инвестиции ще бъдат най-полезни за 
екологията на трансграничния регион? 
 
 

 
 
 
Важен въпрос в общата екологична политика на държавата е приоритетите 
на инвестициите за по екологична и здравословна природна среда. 
Обработката на данните от анкетното проучване констатира известна 
разлика в мненията на хората от двете държави. В България мнението се 
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обединява около приоритетите в екологичните инвестиции, за инвестиране 
в екологични транспортни средства и пътна мрежа – електрификация, 
шумоизолация, оптимална скорост на движение, както и за инвестиции в 
съоръжения и инсталации за улавяне и неутрализиране на прах, вредни 
химически вещества и газове. 
В Турция преобладава мнението за преминаване към екологични торове и 
био растителна защита в земеделието, инвестиции за намаляване и замяна 
на въглеводородните горива с екологични, както и за нови и надеждни 
противопожарни системи и инсталации. 
 
 
 

    
 

 
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ И 

ТУРЦИЯ В АСПЕКТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Българската част на трансграничния регион продължава да търпи 
последствията от политическите и икономически промени след 90-те години 
на миналия век, по време на които страната премина през бърз преход от 
централно планирана към пазарна икономика. Бяха затворени много 
технически остарели промишлени предприятия бяха затворени и много от 
кооперациите в селското стопанство – разтурени и ликвидирани.  
Връщането на земята на старите им собственици доведе както до 
възстановени права в реални граници на имотите, така и с разпокъсаност 
на възстановените парцели и обработка на земята най-масово от 
арендатори без стриктно очертаване на реалните граници на имотите на 
собствениците. 
Продължава процеса на адаптиране на законодателството към 
общоевропейското, което осигурява по-добра стабилност и в стопанските 
отношения. Съществуването обаче все още на значителен процент на сива 
икономика също допринася за лошата икономическа статистика. 
Икономическите условия са много различни: преобладаващо е 
селскостопанското индустриално производство  и моно-структурна 
промишленост в периферията на областните центрове, заедно със 
сравнително комплексна промишленост в по-развитите градски центрове – 
Бургас, Хасково, Ямбол.  
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За разлика от България, в Турция не е имало разкъсване на обичайните 
икономически процеси свързани с отнемането и възстановяването на 
земеделската земя, което прави икономическите процеси в земеделието по-
стабилни в продължителен период от време. Не са прекъсвани традициите 
в агропроизводството и процеса на модернизация е стабилен. 
Индустриализацията на по-големите градове в трансграничния регион на 
Турция не е променила традициите в агроземеделието, независимо от 
преселването на значителен брой хора в големите индустриални зони около 
големите градове. Селското стопанство, търговията и услугите 
продължават да бъдат преобладаващи и перспективни за местното 
население. 
Като цяло, тази обща социално-икономическа характеристика на 
трансграничния регион е благоприятна по отношение на опазване на 
компонентите на природната среда и прилагане на успешни мерки за 
екологично развитие на региона. 
 
 
 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 
 
СРАВНЕНИЕ НА МНЕНИЕТО И СТАНОВИЩАТА  ЗА ИКОНОМИКАТА НА 
ОБЩИЯ ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ 
 
За транс-граничния регион между България и Турция са характерни 
контрастни икономически условия – селскостопанска икономика и моно-
структурна промишленост, която съществува съвместно с модерна, 
ориентирана към услугите икономика в по-развитите градски центрове.  
 
Всяка област, провинция и община се развива с различно темпо. 
Икономиката на граничните общини се обуславя от тяхното изолирано 
местоположение и слабо развита инфраструктура. В повечето случаи 
местните икономически дейности се базират на наличните ресурси – 
поземлени, минерални, възстановителни и др. – но като цяло те са по-
слабо развити отколкото в други райони на двете държави.  
 
Регионът е богат на природни ресурси като земи, гори и води, но 
икономическият им потенциал е недостатъчно експлоатиран. В градовете 
Къркларели, Одрин, Бургас, Ямбол и Хасково са петте най-
индустриализирани зони. Но трябва да се отбележи, че докато в Ямболска 
област нивото на икономическа активност е под средното за страната, 
двата турски града и провинцията са много динамични, в унисон с турската 
икономика и общата урбанизация на държавата. В последните години 
трансграничния регион се оформи като важен транспортен коридор от 
Турция и Близкия изток къв страните от Европейския съюз. Ежедневно по 
този коридор в двете посоки преминават по няколко хиляди тежкотоварни 
камиони, което вече води идо екологични проблеми и заплахи.  
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Двете държави са в различна позиция спрямо ЕС – България е страна-
пълноправен член на Общността, макар и все още невключена в граничния 
/ШЕНГЕН/ и паричния /ЕВРО/ съюз, докато Турция е в пред-
присъединителни преговори и подготовка за приемане. Това поражда 
разлики в прилагане на европейското законодателство по отношение на 
екологията в двете държави.  
 
Ето какво показват резултатите от проучването: 
Анализирайки резултатите от оценката на анкетираните за икономическото 
състояние на двете съседни страни – България и Турция, могат да се 
обобщят и направят следните изводи:  
 

 Водещите характеристики и на двете страни са, че приличат в 
значителна степен на развитите европейски икономики. 

 
 И в двете страни е налице развита пазарна икономика 

 
 И двете държави, както и територията на трансграничния регион 

могат да се характеризират като развиващи се демокрации 
 

 
СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ИКОНОМИКИТЕ НА ЯМБОЛ И ОДРИН 
 
Района от българската страна на границата  все още продължава да търпи 
последствията от политическите и икономически промени, по време на 
които страната преминава през продължителен преход от централно 
планирана към пазарна икономика.  
В същото време през последните години се забелязва икономическо 
оживление в България, налице е тенденция на положителен тренд на 
икономически ръст, подобряват се условията за бизнес и инвестиции. За 
тези положителни тенденции в значителна степен допринася членството на 
България в ЕС – което вече е факт от 1 януари 2007 г., и очакваната 
подкрепа от различните фондове на Общността вече дават конкретни 
резултати и измерения.  
Икономическите условия в Ямболски регион са много различни: 
селскостопанска икономика и моно-структурна промишленост в селските 
общини съществува заедно със сравнително комплексна промишленост в 
по-развития център Ямбол.  
Икономиката на съседната гранична провинция Одрин в Турция е главно 
селскостопанска, макар че през последните няколко години 
промишлеността се развива с бързи темпове – особено в района на 
съседния Люлебургаз които граничи с индустриалната област на Чорлу и 
Къркларели – като областен град с новоизградена индустриална зона.  
В градовете Къркларели и Люлебургаз промишлеността е най-развития 
сектор, на второ място са услугите и на трето – селското стопанство. 
Основната индустриална концентрация е в градските райони на Къркларели 
– Люлебургаз.  
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Няколко основни извода могат да бъдат направени от резултатите от 
проучването: 

 По отношение на икономиките на двата гранични региона – Ямбол и 
Одрин, водещо е мнението, че е налице икономически подем и успешно 
преструктуриране на икономиката.  

 Двата региона освен по природни дадености, започват да си приличат 
и по степен на икономическо развитие.  
 

 
 
 

 
 
 
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНО 
СЪОБРАЗЕНИ ПРОИЗВОДСТВА В ТРАНС-ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН  
 
Чрез реализацията на настоящото изследване се цели изпълнението на 
няколко задачи:  

- получаване на оценка за състоянието и възможностите за активно 
развитие на екологично съобразени производства, особено в агробизнеса 
чрез прилагане на нови инструменти и услуги съпровождащи 
технологичните процеси при производството и оценка на качествата и 
параметрите на производствените условия и произведените продукти. 

- въз основата на получената субективна картина на състоянието на 
икономиката в региона, на състоянието на агро-бизнеса и на бизнес-
средата, на природните дадености,  да се прогнозира очакваното развитие 
и перспективите за производство и продукти в хоризонта на краткосрочен и 
по-дългосрочен план съгласно екологичните норми.  

- да се установят обхвата, желаните форми и обема на 
необходимата подготовка на подходящите представители на целевите 
групи по проекта за стартиране на нови бизнес идеи в сферата на  
агробизнеса в трансграничния регион на основата на използването на нови 
по-модерни подходи, средства и инструменти, чрез използване на 
предвидените в проекта възможности, което да доведе до експлоатацията 
на природните ресурси по начин който е безопасен за здравето на хората и 
щадящ природата. 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА И 
НЕЙНИТЕ ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН, ПРОЦЕСА НА 
РАЗВИТИЕ, АКТУАЛНИТЕ НУЖДИ ОТ ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ И 
СЪПРОВОЖДАНЕ  НА ПРОЦЕСИТЕ В ЕКОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ,  РАВНИЩЕТО НА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕВРОПЕИЗАЦИЯ НА СЕКТОРА НА ЕКОЛОГИЯТА В ТУРЦИЯ И 
БЪЛГАРИЯ И НУЖДИТЕ НА ХОРАТА КОИТО ЖИВЕЯТ В РЕГИОНА 
 

 В резултат на активните действия и на широката подкрепа от 

държавните и местни власти, на неправителствените 

организации в двете държави, както и на активното 

проевропейско транс-гранично сътрудничество през 

последните години в региона на Ямбол - Одрин, са налице 

обозрими положителни резултати в сферата на социално-

икономическото развитие и в частност в сферата на 

екологията 

 Участниците в проучването споделят и мислят за бъдещето с 

положителен знак и разчитат на стратегическото положение 

на транс-граничния регион и възможностите които дава 

благоприятната природна среда.  

 Особено високи са положителните очаквания относно 

бъдещето на двустранните отношения, като са необходими 

повече усилия от страна на партньорските организации и 

публичните институции за информиране и опознаване между 

жителите, деловите среди и обществеността на граничните 

региони. 
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 Икономиките и социалното устрайство на двете съседни 

държави имат преобладаващо общи характеристики, но 

също и значителни различия, което определя като 

благоприятна средата за работа по темите на проекта.  

 Икономиките на България и на Турция все повече приличат 

на развитите Европейски страни. Общо и в двете страни 

икономиката е характеризирана като пазарна, с пълна 

свобода за предприемачество. В Турция държавната 

подкрепа за бизнеса е по-значителна, отколкото в България, 

но за сметка на това Европейските фондове в България 

предоставят по-значителни възможности и финансиране за 

регионално развитие и кохезия. 

 Съседните транс-гранични региони на Ямбол  от България и 

Одрин от Турция са с близки икономически и отраслови 

характеристики – най-добре развити са селското стопанство, 

търговията, услугите, хранително-вкусовата и леката 

промишленост.  

 Бизнес средата и от двете страни на границата е в процес на 

положителна промяна повлияна от общоевропейската 

интеграция.  

 Изводът, който може да бъде направен, е че органите и 

институциите на местните и държавни власти и на 

отрасловите институции и структури е необходимо да се 

насочат към осигуряване на по-добри условия закомплексно 

регионално развитие, така че активните граждани да разчитат 

в по-голяма степен за информация, експертиза и законова 

подкрепа, като по този начин да се подобри социално-

икономическата среда 

 Успешното икономическо развитие на региона изисква да се 

набележат мерки за насочване към сектори и продукти с по-
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висока добавена стойност и към затваряне на цикъла 

суровини – краен продукт за потребление, за да се постигне 

по-добра ефективност, финансова рентабилност, съчетана 

със стабилност в природната среда и нейните компоненти. 

 Добрите перспективите за развитие на селското стопанство в 

транс-граничния регион са в тези производства, които 

осигуряват затворен цикъл при спазване на всички 

изисквания – от производството на фураж до крайния 

продукт за трапезата – месо, мляко, преработени продукти от 

тях, както и в биологично и екологично чистото 

производство на храни. 

 Агросектора може да продължи да се развива на основата на 

базовите и традиционни растениевъдни култури и продукти в 

транс-граничния регион, които според анкетираните са 

производство на фуражно и хлебно зърно, брашно и хлебни 

изделия, маслодайните култури за производство на олио за 

хранителни цели, храни и био-горива, овощни култури и 

лозя.  

 Производството на плодове и зеленчуци, лозарството и 

винарството, екологично чистите и  биопродукти, чрез 

свободния баланс на малки семейни с големите 

специализирани ферми за добив на месо и мляко са сред 

най-перспективните агро-производства и това е в 

съответствие с принципите на общата селскостопанска и 

екологична политика на ЕС. 

 Агро-производителите и от двете страни на границата все 

още не са добре убедени и запознати с пазарните 

възможностите, които дава екологично чистото 

производство на храни и продукти. 

  Съществува сериозна нужда и поле за работа по 
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информиране и консултиране на българските агро-

производители за пазарните възможности на органичните 

продукти, както и за подкрепата, която могат да получат от 

фондовете на ЕС и от българската държава.  

 Всъответствие с обработените данни от настоящото 

изследване се налага извода, че агро-производителите се 

нуждаят от информиране и консултиране, както и от 

обучение по използване на информационни технологии, за 

да са конкурентноспособни и в състояние да реагират 

адекватно на бързо променящата се пазарна и климатична 

конюнктура. 

 Трансграничното и международно партньорство между 

хората, техните сдружения и публичните институции от 

регионите на Ямбол и Одрин все още е недостатъчно 

регулярно, развива се сравнително отскоро, но е налице 

положителна тенденция в развитието на българо-турските 

бизнес и публични контакти.  

 Основните субективни проблеми пред развитието на 

българо-турските отношения са свързани с визовия режим, 

неразвитата инфраструктура, забавеното преминаване на 

границата и митническия режим. 

 За преодоляването и решаването на тези проблеми особено 

се разчита на бизнес организациите, включително и на 

партньорите по настоящия проект.  
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Като част от настоящото изследване и анализа на  състоянието и 
възможностите за социално-икономическо развитие като цяло и в частност 
за развитие на сектора на екологията в трансграничния регион, също беше 
направен преглед на основни планови и работни документи на държавно, 
регионално и общинско ниво, вече разработени, приети и изпълнявани от 
държавните и публични органи в двете страни. Това са регионалните, 
общински и областни планове за развитие за периода 2014 – 2020 година и 
техните актуализации , работни планове по европейски проекти, Стратегии 
за отраслово развитие и други такива. 
 
 
 

 
 
 

Преди да бъдат формулирани основните изводи и препоръки от 
проучването, изследването и анализа за състоянието на целевия регион, 
експертите подготвили анализа и доклада считат за подходящо и 
необходимо да направят кратко представяне и на основните характеристики 
на  изследваната територия. 
 
 
Основни характеристики на изследваната територия 
 
Територията на целевия проект  заема трансгранична територия с 
централно положение в границите на Ямболска област около границата с 
Турция, територия която граничи на изток с Бургаска област и на запад с 
Хасковска и Старозагорска област. На север територията  граничи със 
Сливенска област и община Сливен.  
Територията е централно ситуирана в Югоизточен планов район на Р. 
България. От турска територия е включена част от област Одрин, с 
територия разположена между териториите на границата с България и 
териториите на вилаетите на Къркларели  и Текирдаг. 
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Природо географска и ландшафтна характеристика 
 
Територията на целевия проект е разположена централно в Югоизточата 
част на Тракийскота низина. Полето има почти равнинен характер в 
западната част (около 150 - 180 м надморска височина) и слабо хълмист 
релеф в източната част в района на Странджа и Къркларели. Заобиколено е 
от запад и югозапад от ниски и заоблени височини (хълмове с 600 м 
надморска височина.), на северозапад от ниските ридове на Сърнена гора и 
на изток от редица плоски хълмове. Бакаджиците са четири на брой 
хълмисти образования с 515 м надморска височина. Като цяло равнинният 
релеф не ограничава развитието на селищната мрежа и техническата 
инфраструктура на територията (транспортна мрежа, водоснабдителни 
мрежи, напоителни системи и др). 
Запасите и видовото разнообразие на полезни изкопаеми са ограничени и 
поставят територията в категорията - бедна на полезни изкопаеми. 
Разкрити са находища на нерудни полезни изкопами. Добиват се инертни 
материали, пясък, гранит и кариерни материали. Икономическите дейности 
свързани с добива им не оказват съществено влияние върху социално-
икономическото развитие на територията. 
Преходно-континенталният тип климат в територията  се формира под 
влияние на фактори, характерни както за континенталния, така и за 
континентално-средиземноморския климат. 
 Средногодишната температура на въздуха е в диапазона 12 – 12.4ºС. 
Температурния режим се характеризира със сравнително мека зима /средна 
януарска температура 0º - 1ºС/ и горещо лято /средна юлска температура 
около 23ºС/. Годишните валежи на територията  са незначителни и се 
изменят в диапазона 550-600 мм. Валежният режим се характеризира с 
относително увеличение на летните валежи и средномесечен максимум 
през м.юни. Посоката на ветровете е твърде разнообразна поради 
влиянието на разнообразните динамични и природни фактори, които я 
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обуславят и които са характерни за тази част от територията. Средната 
годишна скорост на вятъра се колебае между 2.5 и 3.2 м/сек.  
Преобладаващи са североизточните ветрове, които имат и по-голяма 
средна скорост. Те са особено силни през студеното полугодие. Характерен 
за района е и южният вятър “беломорец”, който духа по долината на р. 
Тунджа и р. Марица. Силата, честотата и посоката на ветровете в някои 
части на територията притежават достатъчен потенциал за изграждане на 
локални вятърни електрогенератори. Мъглите са характерно явление за 
студеното полугодие (Х – ІІІ), когато средния брой на дни с мъгла е между 
34 и 39. Месеците декември и януари се характеризират с най-голям брой 
дни с мъгла 7-9 дни. 
Анализът на климатообразуващите фактори показва, че територията 
разполага със значителен агроклиматичен потенциал за развитие на всички 
подотрасли на растениевъдството – зърнени, технически, зеленчукови 
култури и трайни насаждения. Ограничаващ фактор се явява количеството 
на валежите, които са на границата на водопотреблението на културите 
през вегетационния период. Силно изразената неравномерност и 
разпределение на валежите през годината, произтичаща от малкото им 
количество и периоди без валежи през летните месеци, предопределят 
необходимостта от напояване. Следователно икономическите резултати от 
развитието на растениевъдството зависят в голяма степен от наличието и 
състоянието на наличните хидромелиоративните системи. 
Главната речна система, протичаща през територията е река Тунджа която 
приема близо 50 притока, от които по-значителните са: р. Мочурица - 
водосборна площ 1278 км2, дължина 86 км; р. Синаповска - площ 871 км2, 
дължина 55 км; р. Поповска и други. В рамките на своите граници поречието 
на р. Тунджа представлява тясна дълга долина, която може да се раздели 
по географски белези на три части - западна, средна и южна. Територията 
на целевия проект заема южната част на водосборната област, която се 
простира южно от Ямболския пролом на р. Тунджа през турската граница до 
р. Марица и Бяло море на юг.  
По отношение на подземните води територията попада в Ямболско-
Елховския хидрогеоложки район и хидроложкия район на Мраморно и Бяло 
море. Основен водоносен хоризонт за района е алувиалният. Дебелината 
на терасните наслаги варира от 8 до 25 м. Подхранването на водоносния 
хоризонт става за сметка на валежите.  
Сравнението на усвояваните водни количества с ресурсите на подземни 
води налага извода, че вододобивът от  тях е близък до границата на 
техните ресурси и евентуалното му увеличаване трябва да се извършва 
внимателно и добре аргументирано. 
Територията на региона се отнася към Средиземноморската почвена 
област, Среднотракийско – Тунджанска провинция. Почвената покривка се 
характеризира с голямо разнообразие. Преобладаващи почвени типове са 
смолниците, лесивирани, планосоли, солончаци, солонци и наносни 
почвени типове. Характеристиките на тези почви предполагат извода, че 
територията разполага със значителни почвени ресурси за развитие на 
редица подотрасли на растениевъдството - зърнени култури, технически 
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култури, трайни насъждения /лозя/, фуражни култури. 
По-голямата част от територията   е заета от селскостопански земи. Най-
голям е делът на горите с дърво производителни функции. Следват 
рекреацинните гори и прилежащите им площи. Горите на територията  са 
класифицирани със среден риск от горски пожари, опасността от 
възникването на които е особено силна през летните месеци. Наличните  
площи гори се  заемат  от дръжкоцветен дъб и летен дъб, на места 
примесени с полски клен /по течението на р. Тунджа и р. Марица/; гори от 
граница и виргилиев дъб със средиземноморски елементи /в южната част 
на територията/; храсталаци от драка, примесени със смин в съчетание с 
ксеротермни тревни формации на мястото предимно на ксеротермни горски 
формации от граница и виргилиев дъб /в южната част на територията/. 
Халофитни тревни формации с преобладаване на изворник, елуропус, 
стъкленка и др. заемат отделни малки площи в западната част на 
територията. 
На територията няма изграден пункт, като част от НАСЕМ – Подсистема 
“Въздух”  за оценка качеството на атмосферния въздух. Това се дължи на 
факта, че на територията липсват замърсители, а и такива в други 
контактни територии, не оказват съществено негативно въздействие на 
чистотата на атмосферния въздух.  Липсата на промишлени замърсители 
на въздуха , както и на  почвите дава възможност за развитие на 
биоземеделие, чиято продукция, благоприятствана от природните 
дадености на територията, би се отличавала с висока стойност за 
икономиката  на района. 
 
Икономическо развитие 
 
Развитието на стопанската структура на територията се определя от 
факторите на природните условия, характера на селищната мрежа, 
изградената инфраструктура и не на последно място от наследените 
производствени и културни традиции. Следва да отбележим и  факта, че 
съществуващия за територията устройствен план   дава териториални 
възможности за развитие на икономически дейности в близост до 
населените места, като по този начин бъдещите бенефициенти на проекта и 
инвеститори ще имат достъп до облекчени процедури за реализация на 
инвестиционните им намерения. 
Водещо значение в икономическото развитие на територията има селското 
стопанство. От десетилетия населението  на територията пази и развива 
производствените традиции в този сектор. Специализацията е обусловена 
от редица фактори. Агроклиматичните условия и почвите в територията  
позволяват развитието на високоефективно и екологично земеделие – 
преобладават ниви, ливади, пасища и трайни насаждения. В структурата на 
растениевъдството най-голям дял имат зърнените и техническите култури. 
Животновъдството, като подотрасъл на селското стопанство се развива на 
база осигурен фуражен тил това са говеда ( в т.ч. крави и биволи), овце, 
свине, кокошки - носачки, бройлери и пчелни семейства. Развитието на 
промишлеността е силно повлияно от селскостопанската ориентация на 
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територията. Основните предприятия са от хранително-вкусовата 
промишленост – мандри, мелници, консерви, замразени плодове и 
зеленчуци, рафинерии за растително масло, винарски изби, хляб и хлебни 
изделия, строителни материали, мебели, облекло и обувки, стоки за бита. 
Сектор енергетика е представен от фотоволтаичен паркове и вятърни 
електрогенератори, топлоелектрически централи.  
В  сектор строителство функционират фирми, по-голямата част от които са 
микро и малки предприятия.  Дейността на фирмите е ориентирана главно 
към жилищно, ВиК строителство и строителство на стопански сгради. 
Инвестиционна активност в строителството през последните 3-4  години 
доведе до технологично обновяване и повишено качество на строителния 
процес. 
Туризмът като стопански отрасъл при съществуващите природни и 
културно-исторически предпоставки на територията не е добре развит. До 
този момент не са използувани пълноценно наличните природните 
дадености, които предоставя реките, горите, природните резервати, 
множеството археологически и културни обекти, фолклора, традициите и 
обичаите  на територията. Селският туризъм почти не е развит.  
Микро и малките предприятия  са гръбнака на икономиката на 
територията. 
 
 Социална и културна среда   
 
Социалната и културна среда на територията имат пряко отношение  към 
качеството на живота, идентичността и разпознаваемостта на територията. 
Те са основен  фактор и при дефинирането на нейната хомогенност.   
Културната среда на територията е трайно свързана с  нарастващата  
ролята на читалищата и общините като организатор на обществения и 
културния живот в малките населени места, с авторитета на професионални 
фолклорни ансамбли и  на самодейните колективи, с изявите на младите 
таланти и дарования в областта на изкуство,  и с постиженията на 
утвърдени художници, фотографи, поети, писатели от региона, чиито 
творби се представят пред местното население. На територията от страна 
на местната власт и културните институции се  работи  активно за 
съхраняване, обогатяване и популяризиране на уникалното културно-
историческо наследство по тракийските земи и богатите местни фолклорни 
традиции.  
Голяма част от тези празници се реализират с участието и съдействието на 
общините и читалищата, функциониращи на територията. Богато културно 
историческото наследство е съхранено в почти всички населени места. На 
територията са съхранени традиционни български занаяти като 
грънчарство, плетачество, бродерия, изработка на сувенири от дърво, 
бъчварство, железарство, шиене на гоблени, изработка на коларски 
инвентар. 
На територията е налице оптимална според местните нужди образователна 
инфрастраструктура, училища - начални и  основни  средищни училища  - с 
обновена  материално техническа база и  целодневни детски градини.  
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Развитието на системата на здравеопазване   е сред важните фактори, 
формиращи качеството на живота на територията. Реформата на здравната 
система съществено промени организацията на медицинската помощ в 
населените места.  Политиката на местната власт е   насочена към 
повишаване на осигуреността с медицински персонал по населени места и 
провеждане на профилактичин прегледи.  
 

Териториално развитие и инфраструктура 

 

В състава на територията на трансграницния регион преобладават 
населени места от селски тип. Населените места на територията са 
водоснабдени на 100% с частично изградени канализационни мрежи. 
Проблемът с канализацията се решава, чрез активно привличане на 
средства по раазлични национални и европейски програми.  
 
С откриването на ГКПП Лесово–Хамзабейли се осъществява връзка с 
Турция по направление на първокласен път І-7 Силистра-Лесово - 
Истанбул. Пътят провежда транзитните потоци Турция-България-Румъния и 
е със значително стопанско и икономическо значение за региона, като 
обслужва и транспортния поток през територията от съседните общини. По 
него вече се осъществява  и връзката с автомагистрала „Тракия”, която  
преминава през територията и магистралата Одрин – Истанбул – Анкара, 
включително към Близкия Изток. Третокласните пътища разпределят 
движението във вътрешността на  територията, осигуряват връзките с 
пътищата от по-висок клас, съседните на територията общини и области. 
Общинските пътища ( четвъртокласна пътна мрежа) се стопанисват и 
поддържат от общините в условията на хроничен дефицит на средства за 
това. Анализа на пътната мрежа показва, че връзките на територията в 
направление изток –запад са слабо изразени и недостатъчни. 
Всички селища на територията  са електрифицирани и телефонизирани.       
Транспортните връзки на територията се осъществяват изключително от 
частни  превозвачи и свързват  ежедневно всички селища от територията с 
областните центрове. 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ИЗВЕДЕНИ В АНАЛИЗА 

 

 Извода от проучването за икономиката на целевия трансграничен регион 
показва наличие на развита и в процес на развитие пазарна икономика, 
която дава свобода за предприемачество, придобива все повече качества и 
прилики с икономиките на  развитите  европейски селски райони, което 
създава предпоставки за благоприятно социално-икономическо развитие, в 
това число и в областта на екологията, съобразени със Стратегия 2020 на 
Европейския съюз.  

 Процеса на социално–икономическото развитие на региона е пряко 
свързан с процеса на преход на цяла Югоизточна Европа и Турция към 
съвременно пазарно стопанство ориентирано и съобразено с 
общоевропейската политика. 

 Налага се извода,че трансграничното партньорство, взаимните 
инвестиции и внедряването на нови технологии и производствата биха 
ускорили и финализирали този процес. 

 Шансовете за развитие на територията са в преструктуриране на 
икономическия сектор и повишаване на резултатите в него на основата на 
интензификация на агросектора и възможностите  за прилагане и 
финансиране на нови подходи в производството и управлението, особено в 
земеделието и фермерството, които са пряко свързани с природната среда 
и нейното опазване. 

 Трансграничният регион Ямбол - Одрин е географски район, в който 
основните компоненти на околната среда се отличават с добри екологични 
характеристики поради липсата на големи замърсители в секторите на 
промишлеността, енергетиката и големи индустриални съоръжения. 

 Съществуват сходства и различия в отношението към замърсяването на 
околната среда в двете страни, които налагат прилагането на конкретни 
мерки и интервенции за постигане на общ положителен трансграничен 
ефект и отношение към общите компоненти на околната среда.  
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 В региона няма мащабни и големи индустриални замърсители, но 
интензивното земеделие с ограничен брой зърнени култури, като основна 
земеделска индустрия, включва ускорена употреба на пестициди и 
химически торове, които замърсяват основните компоненти на околната 
среда, селскостопанските продукти, храните и пряко засягат здравето на 
човека.  

 Засиления интерес на хората за общуване в трансграничния регион е 
благоприятно обстоятелство за реализация на настоящия европейски 
проект и предвидените в него дейности свързани с опазване на околната 
среда.  

 Приоритет в пътуванията на българите към Турция е туризма, а на 
турците към България са основно пътувания свързани с бизнес, търговия и 
инвестиции. Тези приоритети в обмен на хора в трансграничния регион 
трябва да бъдат използвани и свързани с основните цели и дейности в 
проекта – екологията и опазването на природната среда.  

 За българите основен проблем в посещенията и общуването се явява 
езиковата бариера, а от страна на турските граждани, най-честите 
затруднение са свързани с визовия режим и процедурите по преминаване 
на границата. Необходими са мерки за преодоляване на тези пречки. 

 Общо 16% от българите и 28% от турските граждани са посочили, че 
нищо не ги затруднява при пътуването и общуването, което е благоприятно 
обстоятелство за осъществяване на дейностите и целите по проекта.  

 Повечето хора от трансграничния регион знаят как живеят техните 
съседи, като са придобили тази представа от екскурзии, почивки, туризъм и 
бизнес отношения.  

 За българите най-ценното природно богатство на региона е климата с 
четирите сезона и биологичното разнообразие, което дава невероятни 
възможности на хората за здравословен живот и стопанска дейност.  

 Гражданите от турската страна нареждат по важност чистотата на 
атмосферния въздух, водните ресурси, богатия животински генофонд и 
безценната и плодородна обработваема земя.  

 Страховете на хората от трансграничния регион най често са свързани 
със замърсяването на водните ресурси и въздуха с химически препарати от 
индустриален произход и земеделски дейности.  

 На следващо място са страховете и заплахите от загуба и отравяне на 
плодородната обработваема земя, климатичните промени и породените от 
тях наводнения и пожари. 

 Хората най-много разчитат на прилагане на политики за строго 
наблюдение и контрол за индустриално замърсяване на въздуха, водата и 
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почвата и най-вече чрез широко и мащабно залесяване в региона.  

 Анкетираните българи смятат за важно в индустрията да се прилага 
строг контрол на извеждащата инфраструктура на предприятията – канални 
води, замърсяване с прах, отпадъци и химикали, наличие на 
пречиствателни съоръжения за вода и въздух, на съоръжения за събиране 
и унищожаване на отпадъци и химикали. 

 Турските граждани считат за важно налагане в индустрията на системи 
за регистриране и предупреждаване на населението при аварии със 
замърсяване, обучение на персонала по екология и провеждане на дни на 
отворени врати и граждански контрол по екология в предприятията. 

 Анкетираните се обединяват около следните най-въздействащи и 
полезни форми на сътрудничество: Проучване на основните замърсители 
на водата, въздуха и почвата в двете държави; Подготовка на препоръки 
към двете държави за възможни общи екологични заплахи – индустриални 
замърсители, трафик, реки, водоеми, пожари, наводнения; Проучване на 
нивото на подготовка на населението по екология; Провеждане на 
съвместни публични дейности по екология – научни симпозиуми, 
конференции, семинари, обучения, дни и празници на екологията.  

 Отраслите които хората определят като най-опасни за екологията в 
трансграничния регион са: Енергетика – ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, въглища, горива; 
Транспорт – автомобили, ЖП, самолети, пътища; Земеделие и 
животновъдство –торове, лекарства, ГМО; Сметосъбиране, преработка на 
отпадъци, сметища.  

 В България хората се обединяват за инвестиране в екологични 
транспортни средства и пътна мрежа – електрификация, шумоизолация, 
оптимална скорост на движение, както и за инвестиции в съоръжения и 
инсталации за улавяне и неутрализиране на прах, вредни химически 
вещества и газове.  

 В Турция преобладава мнението за инвестиране в екологични торове и 
био растителна защита в земеделието, инвестиции за намаляване и замяна 
на въглеводородните горива с екологични, както и за нови и надеждни 
противопожарни системи и инсталации. 

 Като цяло хората от региона определят агросектора и агробизнеса в 
региона като основен обект на екологично наблюдение заради неговата 
връзка с основните природни ресурси – наличието на много плодородна 
земя и благоприятен климат, новите възможности за биологично и 
екологично земеделие, както и недостига на храни в световен мащаб и 
поскъпването им.  
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Заключение 

 
Констатирана е трайна положителна тенденция в намеренията на 
гражданите, земеделските стопани и представителите на 
неправителствения сектор, на представителите на местните власти и 
държавните институции да са добре информирани и да се възползват  от 
възможностите, които предоставя плановете за местно развитие и като 
цяло европейските програми за регионално развитие, структурните 
фондове на Европейския съюз и програмите за развитие на селските 
райони в областта на екологията.   
Значителна част от тях имат намерение да направят необходимото 
свързано с активни действия за постигане на по-високи резултати по 
опазване на околната среда и постигане на европейски и международни 
стандарти в екологията на региона.  
За голяма част от тези хора интерес представляват и внедряването на нови 
технологии, разработването на нови продукти и услуги, както и 
териториално и международно партньорството за постигане на по-добри 
резултати звързани с опазване на околната среда. 
На фона на тези положителни тенденции е констатирано също, че на 
територията на трансграничния регион продължава да съществува известна 
изостаналост в технологично отношение, както в аграрния, така и в другите 
сектори на икономиката свързани с екологията.  
Настоящия анализ, изводите и препоръките към него, отчитайки 
специфичните условия на територията,  имат реални шансове  да   
допринесат за повишаване на потенциалните възможности на територията, 
на човешкия фактор свързан с нея и нейната конкурентоспособност, като   
осигурят  възможности на местните власти и бизвес за прилагане на нови 
подходи и нови технологии и извличането на полза от тях. В този смисъл  
приоритетно следва  да бъдат подкрепяни подходи, идеи и проекти, 
свързани със развитието на динамични и ефективни малки и средни 
предприятия, земеделски ферми, предприемачи и производители 
предлагащи продукти с висока добавена стойност,  както и проекти, 
стимулиращи подходящи решения в развитието на социалните услуги за 
общността и нейната територия, прилагането на екологични стандарти и 
утвърждаването на активно гражданското общество.    
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ЦЕЛЕВА ТЕРИТОРИЯ НА ПРОЕКТА – ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ – ОБЛАСТ КЪРКРАЛЕЛИ, БАБАЕСКИ 

Анализ на силните  и слабите страни, възможностите за развитие и заплахите по отношение  на  основния 
потенциал на територията в областта на екологията и цялостния социално икономически живот 

(SWOT анализ)  

 

Наличието на силни / слаби страни, на възможности / заплахи за основния потенциал на територията на 
трансграничния регион  България – Турция в административните райони на Ямбол – Одрин  в областта на 
екологията и цялостния социално икономически живот се основават в наличието на следните констатирани 
обстоятелства, показатели и индикатори 

 

                                                                    Анализ на силните и слабите страни 

 

Сектор Силни страни Слаби страни 

 

 Географско положение 

 

 

 

 

 Наличие на благоприятно географско 
и трансгранично положение  

 Благоприятни природни и климатични 
условия; 

 

 Наличие на плодородна земя 

 

 

 Не добре развита и недостатъчна 
инфраструктура – транспортна и 
комуникационна 

 Недостатъчна инфраструктура за 
управление на водите  

 

 Много и малки населени места 
разпръснати на голяма територия 
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                                                                    Анализ на силните и слабите страни 

 

Сектор Силни страни Слаби страни 

 

 Демографска ситуация 

  

 

  Наличие на местно население с 
опит и традиции 

 Влошена възрастова 
характеристика особено в 
българската територия 

 Висока миграция, особено на по-
високо образованото население 
към други населени места 

 

 

 Икономическо развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наличие на развита   пазарна 
икономика и  свобода за 
предприемачеството. 

 Тенденция на подобряване на 
основните икономически 
показатели 

 Преструктуриране на икономическия 
сектор и повишаване на резултатите в 
него 

 икономически подем 
 
 

 използуване на доброто 
трансгранично местоположение и 
възможностите на евроинтеграцията. 

 

 Значителна площ на обработваемите 
земи; 

 Недостатъчна сегментация на 
местната икономика, липса на 
високотехнологични и експортно 
ориентирани отрасли; 

 Недостатъчен обем на преки 
вътрешни и чуждестранни 
инвестиции; 

 

 Висока безработица след младите 
хора, жените, хората с увреждания 
и хората от малцинствата 

 Липса на стабилни от „семеен тип” 
ферми с пазарна ориентация 

 Ниска конкурентоспособност на 
МСП 

 Недостатъчен капацитет и лоша 
поддръжка на вътрешната пътна 
инфраструктура  
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                                                                    Анализ на силните и слабите страни 

 

Сектор Силни страни Слаби страни 

●  Инфраструктура   Благоприятни агроекологични 
условия; 

 Добре развито производство на 
зърно, технически култури и 
зеленчукопроизводство 

 Традиции в производството и 
преработката на селскосторанска 
продукция 

●       Наличие на основна транспортна  

         инфраструктура; 

●       Добра телекомуникационна и    

         енергозахранваща  

          инфраструктура     

 

 Недостатъчно развитие на ИКТ; 

 Недостатъчно изградена 
инфраструктура за питейни и 
отходни води; 

 Липса на достатъчен брой 
пречиствателни станции; 

 Неефективно действащи системи за 
обработка на твърдите битови 
отпадъци 

 

 Култура  

 Образование 

 Туризъм 

 

 

  

 Богато културно – историческо 

наследство 

 Богати традиции (музика, фолклор, 
танци) 

 Чиста и запазена природа, съхранено 
биоразнообразие 

 

 Неразвит селски туризъм 

 Липса на високоспециализирани 
човешки ресурси за  бизнеса 

 Липса на последователна, 
целенасочена и агресивна 
комуникационна и рекламна 
политика за  популяризиране 
природните забележителности и 
културно - историческото 
наследство  



 
 

   

72 

                                                                    Анализ на силните и слабите страни 

 

Сектор Силни страни Слаби страни 

 

● Местно и регионално 
развитие 

 Натрупан опит в междуобщинското и 
международно сътрудничество; 

 Опит в изпълнението на европейски 
програми и проекти 

 Недостатъчно добре развит 
капацитет на част от НПО и 
бизнеса; 

 

 

Анализ на възможностите за развитие и заплахите 

Сектор Възможности за развитие Заплахи  

 

 Географско положение  

 

 

 

 Възможности за ускорено интегриране                    
в икономическото и политическото 
пространство на Европейския съюз; 

 Развитие и разнообразяване на 
различни форми на туризъм на базата 
на съществуващите природен 
потенциал 

 Натиск върху околната среда и 
използването на земята 

 Девалоризация на екосистемите 
поради нерационално използване на 
природните ресурси 

 Природни бедствия 

●  Демографски процеси  Подобряване на качеството на живот, 
чрез прилагането на специфични 
местни политики за развитие; 

 Продължаване на процесите на 
депопулация и застаряване на 
населението  

 Емиграция на активно населения 
към други общини , области или 
държави 
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Анализ на възможностите за развитие и заплахите 

Сектор Възможности за развитие Заплахи  

 

 Икономическо развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Инфраструктура 

     

 Увеличаване обема на преките местни 
и чуждестранни инвестиции 

 Актуални са възможностите 
Перспективните отрасли и браншове за 
трансграничната територия и селския 
район в нея са преди всичко селското 
стопанство, търговия, услуги, 
хранително вкусова промишленост.  

 в транспорта и строителството. 

 Подкрепа за конкурентни 
агропроизводства са дребните и 
гъвкави семейни фирми, 
производството на екологични 
продукти, мащабните и модернизирани 
по европейските изисквания ферми. 

 Големи инвестиции във високи 
технологии и изследвания за устойчиво 
управление на околната среда 

 Мотивация за инвестиции във 
възобновяеми енергийни източници 

●    Изграждане на индустриални зони 

●    Изграждане на пречиствателни 
станции 

●       Забавяне на цялостното развитие 
на региона, поради задълбочаваща се 
тенденция за изоставане на развитието  
на селските райони; 

 ●     Влошаване на пазарните условия 
за  местните традиционни предприятия  
поради силната конкуренция на  
европейските компании; 

  Слаба интеграция на новите 
технологии в    селските и 
отдалечените райони. 

  Загуба на конвенциални пазари; 

 Влошаване структурата на 
работната сила 

 заплахи в социално икономическата 
развитие на територията  са  
бедността на хората и ниското 
жизнено равнище, ниската 
производителност на труда водеща 
и до ниски доходи, неуспешната 
борба с корупцията. Макар и в по-
малка степен като заплахи се 
очертават и раздутата 
администрация, ниско ефективната 
образователна система и работа с 
децата, отклоняването на публични 
средства. 
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Анализ на възможностите за развитие и заплахите 

Сектор Възможности за развитие Заплахи  

●  Недостатъчен обем на инвестиции за 
инфраструктурно развитие и 
задълбочаваща се в следствие на 
това изолация на територията 

 

 Култура  

 Образование 

 Туризъм 

 

 

 Инвестиции в образование и обучение  

 Развитие на културна индустрия и 
културен туризъм 

 Развитие на селския туризъм 

 

 

 

 Несъответствие на 
професионалното образование на 
изискванията на пазара на труда и  
развитието на реалната  икономика; 

 Съпротива срещу промените;  

 Прилагането на неадекватна 
маркетингова стратегия за развитие 
на туризма в региона, не отчитаща 
неговата специфика 

 

 Местно и регионално 
развитие 

 Създаване на ефективни механизми за 
между институционално 
сътрудничество 

 Развитие на граждански инициативи и 
инициативи на бизнеса в подкрепа на 
местното и регионално развитие 

 Проучването и прилагането на добри 
европейски практики 

 Липса на инвестиции; 

 Слабо усвояване на средствата от 
европейски и международни  
програми  
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ТЕРИТОРИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН ЯМБОЛ – ОДРИН 

                             Анализ на тенденциите (STEP анализ) 

                                          Анализ на тенденциите  

Социални 
тенденции 

Технологични 
тенденции 

Икономически 
тенденции 

Политически 
тенденции 

Застаряване на  
населението 

 

Обезлюдяване  на 
територията 

 Развитие на научно - 
изследователската и 
развойна дейност в 
областта на селското 
стопанство 

Бавно нарастване на 
основни икономически 
показатели и достигането 
на средноевропейски 
нива 

Политическа и 
институционална 
стабилност 

Стабилна 
Общоевропейска 
селскостопанска 
политика 

Подобряване на 
условията и 
качеството на  живот 
на територията, в 
резултат   на общото 
икономическо  
развитие и 
изграждащата се 
социална 
инфраструктура 

 

 

 

 Развитие на 
иновациите и 
технологиите в 
сектора на 
земеделието, 
животновъдството и 
преработващата 
промишленост 

   

 Бавно увеличаване 
обема на преките 
чуждестранни  и местни 
инвестиции, в това число 
на зелено 

 Укрепване на добрите 
връзки и 
взаимоотношения 
между държавните  и 
местни институции, 
бизнеса и 
неправителствения 
сектор 



 76 

                                          Анализ на тенденциите  

Социални 
тенденции 

Технологични 
тенденции 

Икономически 
тенденции 

Политически 
тенденции 

 Развитие на 
високотехнологични 
малки и средни 
предприятия 

Широк достъп до ИКТ 

Нова техническа 
въоръженост. 

Изграждане на 
индустриални зони и нови 
предприятия.  

Комасация на земите. 

Европейски програми за 
финансиране на 
селскостопанския сектор 

 

 

 

Развитие на 
гражданското общество и 
между секторното 
сътрудничество 

Повишаване на 
образователното 
равнище на 
населението от 
региона 

Внедряване на 
съвременни 
технологии в 
опазването на 
околната среда и 
управлението на 
отпадъците 

 

 

 

Развитие на експортно 
ориентирани 
производства в областта 
на преработвателната и 
хранително-вкусовата 
промишленост 

Нови политики в 
подкрепа на местното 
развитие 

Засилване на 
културния и 
туристически обмен и 
усилията за опазване 

Развитие и използване 
на възобновяемите 
източници на енергия, 
биодизел и биогаз 

Засилване на местната 
конкурентоспособност 

Укрепване на 
сигурността на 
територията. 
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                                          Анализ на тенденциите  

Социални 
тенденции 

Технологични 
тенденции 

Икономически 
тенденции 

Политически 
тенденции 

и развитие на 
културно-
историческото 
наследство 

 

Мобилност на 
човешките ресурси в 
противовест на 
уседналостта 

 

Дистанционно 
обучение, 
консултиране и 
информиране 

Свободно движение на 
стоки, пари, услуги и хора 
в многомилионния 
европейски пазар 

Разширяване на 
гражданското участие в 
управлението 

Европеизация и 
идентичност в 
условията на живот, 
бит и култура 

 

 

Нови и не традиционни 
екзотични растения, 
животни,  продукти и 
храни 

Достъп до европейско 
финансиране 

Разширяване на ЕС 
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