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Скъпи приятели, 

имате възможност да дадете оценка на дейностите на нашия 

център напълно анонимно на следващия линк: 

 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveyla

nguage=BG 

 

Ще се радваме да споделите доколко нашите услуги са 

полезни за вас! Предварително ви благодарим за отделеното 

време! 

ККооннттааккттии::  

ббуулл..  ППррииммooррссккии  113355,,  ВВааррннаа  99000022  ●●  ттеелл..  00887788  662244110066  ●●  eeuuddiirreeccttvvaarrnnaa@@vvccccii..bbgg    

●●  wwwwww..vvccccii..bbgg//eeuuddiirreecctt  ●●  FFaacceebbooookk::  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//EEuurrooppeeDDiirreeccttVVaarrnnaa//    

●●  TTwwiitttteerr::  @@EEUUDDiirreeccttVVaarrnnaa  
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           Акценти в броя:                                       

 

 Какво се случи в Европа през изминалия месец? 

 Полезно за вас: Всичко, което трябва да знаем за действията на 

ЕС по опазване на околната среда 

 Програма на ЕС за детското хранене  

 Нови правила за борба със заразните болести по животните 

 Ограничаване на антибиотиците в селското стопанство 

 Обществени нагласи “Екология” – проучване на WWF и Алфа 

Рисърч 

 EDIC в действие!   

  Европа Директно - Варна обявява конкурс на тема “Бежанската 

криза и политиките на ЕС за справяне с нея” 
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Полезно за вас: Всичко, което трябва да знаем за 

действията на ЕС по опазване на околната среда 

 

 
  

Какво е постигнато до момента? 

 

През последните 10 години 

политиката на ЕС в областта на 

околната среда е допринесла за по-чист 

въздух и вода, депониране на по-малко 

отпадъци и по-активно рециклиране на 

ресурси. Не трябва обаче да се 

пренебрегва фактът, че са необходими 

повече усилия, за да може Европа да 

постигне целта „Да живеем добре в 

пределите на нашата планета“ до 2050 г. 

Докладът „Европейската околна среда 

— състояние и перспективи за 2015 г.“ 

(SOER 2015) е последната подробна 

оценка на околната среда на Европа, 

извършена от Европейската агенция за 

околната среда (ЕАОС). На всеки пет 

години агенцията събира данни на 

световно, регионално и национално 

равнище, за да установи въздействията 

на околната среда, устойчивостта и 

природозащитните мерки върху 

здравето в Европа — като цяло и 

поотделно за всяка държава. 

Ханс Брюнинкс, изпълнителен 

директор на ЕАОС, заяви: „Нашият 

анализ показва, че европейските 

политики успешно са се справили с 

много екологични предизвикателства в 

течение на годините, но също така, че 

продължаваме да вредим на природните 

системи, които поддържат нашето 

благосъстояние“. 

Кармену Вела, европейският комисар 

по околна среда, морско дело и 

рибарство, поздрави ЕАОС за 

богатството от информация, което се 

съдържа в доклада, и приветства 

новината, че политиките на ЕС в 

областта на околната среда носят ползи. 

Той изтъкна, че Комисията ще разгледа 

внимателно доклада и ще предложи 

нови действия, ако е необходимо. 

„Политиките за околната среда също 

така осигуряват работни места“, 

допълни той. „Бързият растеж на 

екологосъобразната икономика в 

Европа, дори през най-тежките години 

на рецесия, е добър знак за 

конкурентоспособността на Европа.“ 

Той добави: „Има възможност за 

подобрение, за по-интегрирано 

разработване на политики за 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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разрешаване на екологичните 

проблеми“. 

Съгласно доклада SOER 2015 

екологичните отрасли в ЕС са 

отбелязали ръст с повече от 50 % между 

2000 г. и 2011 г., въпреки 

икономическата криза, която засегна 

други отрасли. Управлението на 

отпадъците също се е подобрило, като 

по-малко отпадъци се депонират в 27 

държави от Европейския съюз. Нивата 

на рециклиране в Европейското 

икономическо пространство са се 

увеличили средно от 22 % през 2004 г. 

на около 29 % през 2012 г. 

ЕС разполага с богатство от знания и 

умения, но е относително беден на 

ресурси. Преминаването към по-

екологосъобразна икономика и към 

иновативните подходи, необходими за 

това, има огромен потенциал за растеж, 

създаване на работни места и 

благосъстояние.  

„Ние искаме процеси, които 

увеличават в максимална степен 

вероятността отпадъчните материали от 

един промишлен процес да бъдат 

действително включени повторно в 

производствената верига като суровина 

за друг процес“, каза комисар Вела. 

„Целта ни е да подобрим 

производството така, че да намаляваме 

и оползотворяваме отпадъците и да 

обмисляме въздействието на даден 

продукт върху целия му жизнен цикъл.“ 

 

 
 

Постигнат бе и напредък по 

отношение на здравните ползи от по-

чиста околна среда. Политиките за 

околната среда подобриха качеството 

както на питейната вода, така и на 

водата за къпане. Освен това докладът 

SOER 2015 показва, че 

законодателството на ЕС в областта на 

качеството на въздуха значително 

намали емисиите на замърсители на 

въздуха, като серен диоксид (SO2) и 

азотни оксиди (NOx). 

 

 
Copyright: Bigstock 

 

Съгласно данните обаче фините 

прахови частици във въздуха, отделени 

от движещите се превозни средства и 

промишленото замърсяване, са довели 

да 430 000 случая на преждевременна 

смърт в ЕС през 2011 г. За 

разрешаването на този проблем ще 

бъдат необходими нови и съгласувани 

усилия, поради което в момента се 

договаря нов пакет от мерки за 

качеството на въздуха в ЕС, а 

Комисията също така търси начини за 

максимално увеличаване на 

взаимодействията между политиките на 

ЕС в областта на енергетиката и 

климата. 

„Лошото качество на въздуха 

продължава да съкращава живота на 

прекалено много хора“, каза комисар 

Вела. „Няма по-голям принос на 

политиката на ЕС за ежедневието на 

хората от този за подобряване на 

качеството на въздуха, който дишаме.“ 

Отрицателните въздействия на 

прекомерния шум, който може да има 

сериозни последици за човешката 

сърдечносъдова система, също трябва 

да бъдат предотвратени. 

Въпреки напредъка, в доклада се 

отбелязва, че продължава да съществува 

натиск върху биологичното 

разнообразие в морските и 

крайбрежните региони поради 

увреждането на морското дъно, 
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замърсяването, инвазивните чужди 

видове и увеличаването на 

киселинността на водите. По-специално 

над 90 % от средиземноморските рибни 

запаси са били обект на прекомерна 

експлоатация през 2014 г., въпреки че 

тази практика е намаляла в 

Атлантическия океан и Балтийско море. 

Европа е изправена пред 

предизвикателството да осигури „син 

растеж“ за морския сектор, като 

същевременно спре загубата на 

биологично разнообразие. Изтъквайки 

необходимостта от единен подход към 

управлението на океаните, ЕС ще запази 

водещата си роля в международен 

мащаб за подобряване на устойчивостта 

на океаните. 

Докладът също така показва, че като 

цяло тенденциите в областта на 

биологичното разнообразие са 

неблагоприятни. Загубата на природен 

капитал поражда безпокойство поради 

много причини. Природата е особено 

важна за нашето здраве и 

благосъстояние и може да бъде от 

решаващо значение за създаването на 

работни места и насърчаването на нови 

инвестиции. Ние сме зависими от 

природата за получаване на храна, 

енергия, суровини, въздух и вода — 

ресурси, които са жизненоважни за нас 

и са двигател на икономиката. 

„Данните, използвани в този доклад, 

бяха завършени, тъкмо когато аз поех 

своя мандат на 1 ноември и аз виждам 

доклада SOER 2015 като „стартова 

линия“ в надпревара с времето“, заяви 

комисар Вела, като изтъкна 

необходимостта от целенасочени 

политики на ЕС за разрешаване на 

проблемите, очертани в доклада. 

2015 бе годината, посветена на 

биологичното разнообразие и 

природния капитал.  

 

 
 

Комисията допълни констатациите от 

доклада SOER 2015 със задълбочен 

доклад за състоянието на природата в 

ЕС. „Трябва да продължим да сме 

бдителни, за да гарантираме, че добре 

прилаганата подходяща политика води 

до отлични резултати за околната 

среда“, каза комисар Вела. 

„Необходими са инвестиции сега, за да 

се гарантира, че до 2050 г. гражданите 

на ЕС ще могат да живеят добре в 

пределите на планетата“, допълни той. 

 

По какво се работи в момента? 

 

ЕК предложи редица мерки за 

ускоряване на прехода на Европа към 

една по-кръгова икономика. Чрез по-

голяма ефективност на ресурсите, както 

и чрез превръщането на отпадъците в 

ресурс, този нов модел носи предимства 

за конкурентоспособността, растежа и 

заетостта, както и за околната среда. 

Осъществяването на преход към една 

по-кръгова икономика ще изисква 

затягане на връзката между 

намаляването на отпадъците и 

ефективното използване на ресурсите, 

като същевременно се научим да ценим 

отпадъците като ресурс и като 

прилагаме уроците на естествения свят, 

в който нищо не се губи. Преди всичко 

това ще означава да изоставим 

сегашния си подход, при който копаем 

ограничени суровини от земята, 

използваме ги веднъж, за да изработим 

продукт, а след това ги изхвърляме, 

като ги заравяме обратно под земята. 
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Въз основа на стратегията „Европа 

2020“ за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, новите 

предложения съпътстват 

преразглеждане на настоящите цели на 

ЕС, свързани с отпадъците. В 

предложенията се отбелязва, че 

политиката за отпадъците е посочена 

като мощен двигател за рециклиране и 

повторна употреба, но също и че е 

необходимо да се направи повече, за да 

се затвори кръга. Стимулирането на по-

ранни промени в жизнените цикли на 

продуктите и веригите на добавена 

стойност — когато е налице значителен 

потенциал за създаване на работни 

места — би било от полза. Необходимо 

е да има и повече стимули за проекти, 

които благоприятстват използването на 

малко ресурси и дават възможност за 

по-дълъг жизнен цикъл на продуктите и 

по-лесно извършване на поправка и 

рециклиране. 

 

 
 

 

Рециклираните тъкани, схемите за 

използване на общ автомобил и 

„кафенетата за поправки“ са ясен знак, 

че промяната витае във въздуха. Новите 

бизнес модели може да ни превърнат от 

„консуматори“ към „потребители“ и да 

изместят търсенето от продукти за 

еднократна употреба към услуги, които 

се основават на отдаване под наем и 

поправка. При „промишлената 

симбиоза“ може да се използват 

отпадъци от един производствен процес 

като входна суровина за друг процес, 

или да се споделят редки и скъпи 

катализатори в ограничено количество 

сред компаниите, които ги използват. 

При „добива на суровини в градски 

условия“ могат да се използват 

повторно ценните метали, които се 

съдържат във високотехнологичните 

продукти. 

През декември 2015 г. настъпи 

повратен в историята момент, когато в 

Париж 195 държави се обединиха, за да 

приемат първото досега 

правнообвързващо споразумение за 

борба с изменението на климата, като 

Европейският съюз изигра ключова 

роля в този процес. 

Тази забележителна спогодба — 

първата важна многостранна 

договореност за XXI век, с която се 

определя световен план за действие за 

поддържане на глобалното затопляне 

доста под 2°C над прединдустриалните 

нива, бе приветствана с въодушевление 

и аплодисменти. 

„Това споразумение е значителна 

победа за Европа. По-важно е обаче, че 

това е значителна победа за световната 

общност“, заяви европейският комисар 

по въпросите на климата и енергетиката 

Мигел Ариас Канете. 

Държавите се договориха да 

ограничат увеличението на средната 

световна температура доста под 2°C над 

прединдустриалните нива и 

същевременно да се стремят към цел от 

1,5°C, която значително би намалила 

рисковете и последиците от 

изменението на климата. Призивът на 

споразумението е емисиите на глобално 

равнище да достигнат своя връх 

възможно най-скоро и след това бързо 

да бъдат намалени, като се признава, че 

този процес ще продължи по-дълго за 

развиващите се държави, които 

понастоящем допринасят за около 65% 

от глобалните емисии на парникови 

газове.  

При подготовката и по време на 

конференцията в Париж 187 държави, 

представляващи над 95% от глобалните 

емисии, представиха обстойни 

национални планове за действие в 

областта на климата във връзка с 

намаляването на своите емисии. 
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Въпреки че те не са достатъчни за 

поддържане на средната световна 

температура под 2°C до края на века, те 

ще имат значителен принос за 

понижаване на риска. Фактът, че почти 

всички държави по света са поели 

ангажимент за предприемане на 

действия за намаляване на своите 

емисии, свидетелства за ясна промяна 

от подход на ограничени действия към 

подход на общи действия. За втория 

период на задължения по Протокола от 

Киото, който продължава до 2020г., 

само 38 държави, представляващи около 

12% от глобалните емисии, имат 

обвързващи цели. Споразумението от 

Париж ще ускори прехода от изко- 

паеми горива към екологично чисти 

горива. С масовото навлизане на 

съответните технологии решенията ще 

станат по-евтини, като по този начин ще 

се даде възможност за разработване на 

по-амбициозни политики в областта на 

климата. 

 

 
 

ЕК обяви 96-те проекта, свързани с 

околната среда, и 26-те проекта за 

действия в областта на климата, 

които ще получат 197,35 милиона 

евро съфинансиране от програма 

LIFE, основния финансов инструмент 

на ЕС за околната среда и действията в 

областта на климата. През ноември ЕК 

обяви проектите, които ще подкрепи по 

линия на програма LIFE за периода 

2014—2020 г. поради приноса им за 

постигане на устойчиво и 

нисковъглеродно бъдеще с ефективно 

използване на ресурсите. Те включват 

96 проекта, свързани с околната среда, 

на които Комисията ще предостави 

160,6 милиона евро, и 26 проекта за 

действия в областта на климата, които 

ще получат 36,75 милиона евро. Това бе 

първата покана за представяне на 

предложения по линия на програма 

LIFE, която включваше специално 

направление за финансиране на проекти 

за действия в областта на климата. 

Проекти в областта на околната 

среда са: 

Рециклиране на мед: Опазване на 

ресурсите и намаляване на 

въздействието върху околната среда на 

добива на мед са двете комбинирани 

цели на един нидерландски проект за 

увеличаване на количеството на 

вторично използван мед на европейския 

пазар. Този проект предвижда 

използване на иновативен процес за 

оползотворяване на „дънна пепел“ от 

дейностите за производство на енергия 

от отпадъци с цел да се повишат 

нормите на оползотворяване на мед от 

40% на 90%. В рамките на проекта ще 

бъдат обработени 124500 тона дънна 

пепел за производството на 373,5 тона 

мед.  

Намаляване на употребата на 

торове: Целта на този френски проект е 

да се докаже, че едно иновативно 

покритие на семена, произведено от 

получен по естествен път полимер, 

може да намали необходимостта от 

употребата на торове и да намали 

разхода на вода в земеделието. Това 

покритие спомага за ранния растеж на 

корените, като позволява на растението 

да поема допълнителни хранителни 

елементи и вода в критичен етап. Това 

ще бъде изпитано върху 7000 тона 

семена, включително царевица, 

пшеница и соя.  

Природосъобразни язовири: С цел да 

се открие по-природосъобразен подход 

за възстановяване на язовирите от 

обичайния армиран бетон, този проект 

ще включва прилагане на мерки за 

контрол на седиментните отлагания и 

ерозията чрез използване на органичен 

материал при два язовира в Бавария, 

Южна Германия. След това ще се 

изпитат тяхната стабилност и 

безопасност, екологичен потенциал и 

икономическа ефективност.  
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Борба с инвазивни оси: По един 

проект за ограничаване на 

разпространението на инвазивен чужд 

вид оси в Европа ще се разработи 

радарна система за проследяване на 

осите, връщащи се обратно в гнездата 

си в два региона в Италия, така че да се 

унищожат колониите на оси и да се 

предотврати по-нататъшното им 

нашествие. Азиатският стършел (Vespa 

velutina) е значителна заплаха за 

местните пчели, оси и пеперуди.  

Завръщане на лешоядите: По този 

проект се предвижда 48 лешояда да 

бъдат преместени и пуснати на свобода 

при подготвени терени в България, 

които ще им осигурят подходящо 

местообитание и източници на храна. 

Освен че проектът има за цел 

възстановяване на популациите на 

евроазиатския черен лешояд (Aegypius 

monachus) в страната, той се стреми и 

към намаляване на рисковете от 

отравяне и оплитане на лешоядите в 

жиците на електрическите стълбове.  

Пречистване на отпадъчните води 

от утайки от фармацевтичната 

промишленост: В два региона в 

Португалия с недостиг на вода — 

Лисабон и Алгарве — ще се проведе 

проект за изпробване на средство за 

отстраняване на фармацевтични 

съединения от отпадъчните води. С цел 

да се проверят успехът и разходната 

ефективност на процеса, по проекта ще 

се проведе тригодишно изпитване чрез 

използ- ване на екологосъобразни 

абсорбенти от местни растителни 

отпадъци (рожков и корк) и 

биополимерни коагуланти в инсталации 

за преработване на активирана утайка. 

Възстановяване на пасищата: В 

Словения ще се осъществи проект за 

възстановяване и защита на два типа 

пасища — пасища със сухолюбива 

растителност и пасища с тревна 

растителност от вид картълови (Nardus) 

(важно местообитание за арктично-

алпийска растителност и безгръбначни), 

като ще се работи съвместно със 

собственици на земи и други 

потенциални ползватели на земи с оглед 

намаляване на фрагментирането на 

земеползването и подобряване на 

управлението на пасищата.  

Борба с престъпниците: В 

Обединеното кралство ще бъде 

създадена мрежа от прокурори, 

работещи в областта на околната среда, 

с цел да се подобри обменът на 

информация относно престъпления, 

свързани с отпадъците, дивата природа 

и химикалите, и да се повишат 

капацитетът и съгласуваността на 

действията между прокурори и съдии с 

оглед на борбата с транснационални 

престъпления в областта на околната 

среда. 

 

Проекти за действия в областта на 

климата са: 

Нисковъглероден асфалт: По един 

испански проект ще бъде разработена 

нова конфигурация за производство на 

асфалтови смеси чрез използване на 

биомаса като алтернативно гориво. Той 

ще демонстрира производствен процес, 

при който не се използват никакви 

изкопаеми горива, и който намалява 

емисиите на парникови газове с 80 %. 

Асфалтовите смеси ще бъдат изпитани 

по време на демонстрация в реален 

мащаб при пътностроителен обект.  

Възстановяване на торфищата: 
Един нов инструмент за измерване на 

емисиите на парникови газове от 

управлявани торфища в Латвия ще даде 

възможност на отговорните за вземане 

на решения лица да оптимизират 

въздействията на възстановяването на 

торфища върху биологичното 

разнообразие, икономическия растеж и 

смекчаването на изменението на 

климата. Освен това по проекта ще бъде 

създаден списък и база данни на 

влошените торфища в цялата страна.  

Покривни плочи, осигуряващи по-

добро охлаждане: Нов дизайн на два 

широко използвани вида покривни 

плочи, който има за цел повишаване на 

въздушния поток за по-добро 

охлаждане и вентилация, ще бъде 

изпробван в сгради с реален мащаб при 

различни места в района на 

Средиземноморието. Проектът има за 

цел да демонстрира, че плочите могат 
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да допринесат за икономии в размер на 

50% от енергията, необходима за 

охлаждане на сградите, и да намалят 

свързаните с охлаждането емисии на 

парникови газове с 10%.  

Организационен отпечатък: Една 

нова мрежа, включваща участници 

както от публичния, така и от частния 

сектор в Хърватия, Франция, Гърция, 

Унгария и Италия, ще разработи 

инструмент за изчисляване и 

намаляване на въглеродния отпечатък 

на организациите. Целта на този 

френски проект е да се подпомогне 

изпълнението на публични политики за 

насърчаване на намаляването на 

въглеродните емисии. 
Източник: “Околна среда за европейци”, © 

Европейски съюз, 2016 

 

 

Програма на ЕС за детското хранене 

 

 
    
В началото на месеца ЕП прие 

проектозакон, чрез който ще бъдат 

слети училищните програми за мляко, 

плодове и зеленчуци в ЕС. Също така 

годишният бюджет ще се увеличи с 20 

млн. евро до 250 млн. През 1977 г. е 

създадена програмата за мляко в 

училищата, а през 2009 в. е въведена 

програмата за плодове. В програмата за 

мляко вземат участие всички 28 страни-

членки на ЕС, а 25 от тях са в 

програмата за плодове.  

    Според данни на територията на 

целия ЕС има спад в консумацията на 

плодове, зеленчуци и мляко. Над 20 

милиона деца в ЕС са с наднормено 

тегло, а младежите консумират едва 

между 30% и 50% от препоръчителния 

дневен прием на плодове и зеленчуци. 

Това е причината за укрепване на 

програмата. ЕП забрани на страните-

членки да променят едностранно 

бюджета и критериите за разпределение 

на европейски средства помежду си. 

Регистрираните страни-членки в 

схемата за доброволна помощ, трябва да 

се стремят към насърчаване на по-

здравословни хранителни навици, да 

бъдат използвани местни хранителни 

ресурси, биологично разнообразие и 

борба срещу хранителните отпадъци. 

Има и предложения децата да 

посещават ферми. Освен това ЕП 

създаде два основни критерия за цялата 

програма, за по-справедливо 

разпределение на европейските 

средства. Критериите включват дял на 

6-10 годишни деца от населението и 

степента на развитие на региона в 

рамките на съответната страна-членка. 

Актуализиран бе списъкът на 

продуктите, отговарящи на условията за 

финансиране от ЕС. Целта му е да 

гарантира приоритет за продукти, които 

не се консумират достатъчно. Също 

така ще бъдат изключени добавените 

подсладители и изкуствените 

овкусители. От 1 август 2017 г. трябва 

да влязат в сила новите правила.  
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Нови правила за борба със заразните болести по 

животните 
 
 

ЕП прие мерки, целящи 

предотвратяване и спиране на огнища 

на болести по животните. Такъв пример 

са птичият грип и африканската чума по 

свинете. Новите правила акцентират 

върху превенция и изясняване 

отговорността на земеделските 

производители, търговците, 

специалистите по животни, 

ветеринарните лекари и собствениците 

на домашни любимци. Те ще бъдат 

задължени да прилагат принципите на 

добро животновъдство и разумно 

използване на ветеринарни лекарства. 

Ветеринарите трябва да повишават 

осведомеността относно връзката между 

здравето на животните и хуманното 

отношение към тях и човешкото здраве 

и устойчивостта към антимикробни 

лекарства.  

ЕК се е заела с наблюдението на 

реалната употреба на антибиотици за 

животни в държавите членки и редовно 

ще публикува съпоставими данни в тази 

сфера. С новото законодателство ЕК ще 

има право за предприемане на спешни 

мерки за справянето с възникващи 

заболявания. 

    Евродепутатите въведоха правила, 

изискващи от специалистите по 

отглеждане и търговците на животни да 

бъдат регистрирани. Освен това ЕП 

даде на Комисията правото да изиска от 

държавите членки да създадат 

национални бази данни на кучета, котки 

и други домашни любимци, ако това е 

необходимо. 

 

 

 
 

 

Ограничаване на антибиотиците в селското 

стопанство 
 

 

Поради нарасналата устойчивост на 

бактериите към съвременните 

антибиотици, евродепутатите настояват 

да се забрани превантивно лечение на 

животни с антибиотици. Те подкрепят 

мерки, целящи откриване на нови 



 11 

лекарства. Евродепутатите са на 

мнение, че превенцията с устойчивостта 

срещу антибиотиците трябва да започне 

още от фермите. 

    Ветеринарните лекарства не 

трябва да служат за подобряване на 

производителността или като 

компенсация за лошо стопанисване на 

животните. Депутатите настояват и за 

ограничаване на профилактичната 

употреба на антимикробни лекарства до 

отделни животни и само в случай на 

одобрение от ветеринар. С цел 

научноизследователски напредък в 

новите антимикробни лекарства, 

евродепутатите искат въвеждането на 

стимули, включително по-дълги 

периоди на защита за техническата 

документация на новите лекарства, 

търговска защита на иновативните 

активни съставки и защита за 

значителните инвестиции в данни, 

генерирани за подобряване на 

съществуващ антимикробен продукт 

или за оставането му на пазара. 

    Според данни на Европейския 

център за превенция и контрол на 

заразите (ЕЦПК), бактериите в хората, 

храните и животните продължават да 

показват устойчивост на най-широко 

разпространените антимикробни 

лекарства. В същото време продължава 

разпространението из Европа на 

салмонелни бактерии, които са 

устойчиви на множество лекарства. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Обществени нагласи “Екология” – проучване на 

WWF и Алфа Рисърч 
 

Международната природозащитна 

организация WWF подготви и 

представи пред медиите 

социологическо проучване за 

обществените нагласи сред българите 

към опазването на околната среда, 

проведено от „Алфа Рисърч“.  

От проучванео става ясно, че 76% от 

българите определят за най-сериозен 

проблем пред българската природа 

изсичането и унищожаването на горите. 

65% от отговорилите биха подкрепили 

забрана за ново строителство, 

включително на туристическа и спортна 

инфраструктура. 

Програмният ръководител на WWF-

България Веселина Кавръкова споделя:  

„Окуражаващо е да се види до каква 

степен обществото е чувствително на 

тема опазване на природата“. На 
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въпроса на WWF, зададен през 2014 г. 

“Смятат ли българите, че опазването на 

природата пречи на икономическото 

развитие?”, 31% са отговорили 

„напротив, помага“, а 39% са 

отговорили, че по-скоро не пречи; общо 

70% смятат, че природозащитата не е 

пречка за икономическия просперитет. 

„Това подкрепя и нашето виждане, че 

противопоставянето на икономика и 

опазване на природата е неправилно, и 

че опазената природа може да е 

източник за добро развитие в бъдеще“ – 

добави още г-жа Кавръкова. 

Представителят на социологическата 

агенция “Алфа Рисърч”, провела 

проучването, коментира резултатите: 

„От 2006 г. насам наблюдаваме 

устойчиво обществено мнение по 

няколко теми – първо гората и 

изсичането и след това строителството”. 

Гората е ресурс, който е видим 

навсякъде в страната и ставащото с нея 

е най-забележимо за обикновения човек. 

Наблюденията на медиите показват, че 

дебатът за строителството в защитени 

територии е видим повече като 

конфликт между две страни. „Нашите 

проучвания през годините обаче 

показват, че общественото мнение не е 

така полюсно разделено. В мнението на 

хората икономиката и екологията не са 

толкова противопоставени. Хората по-

скоро възприемат икономиката и 

екологията като нещо, което може да 

върви ръка за ръка.“ - отбелязва още 

Стоянов. 

Изследването показва още, че 

зелените организации продължават да 

се ползват с най-голямо доверие сред 

организациите и институциите, които 

би трябвало да се грижат за природата. 

След тях очакванията на българите са 

насочени към общини и кметове, на 

трето място са националните 

институции. Бизнесът и политическите 

партии са длъжници на природата – 

българите имат много ниски очаквания, 

че тези две групи полагат усилия за 

природозащита. 

Проучването можете да видите на 

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/do

wnloads/2016_wwf_prouchvane_presentat

ion.pdf  

 
Източник: WWF 
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Европа Директно Европа Директно Европа Директно Европа Директно –––– Варна  Варна  Варна  Варна     
обобобобявява конкурс за есе на тема “Бежанската криза и явява конкурс за есе на тема “Бежанската криза и явява конкурс за есе на тема “Бежанската криза и явява конкурс за есе на тема “Бежанската криза и 

политиките на ЕС за справяне с нея”политиките на ЕС за справяне с нея”политиките на ЕС за справяне с нея”политиките на ЕС за справяне с нея”    
    

                                                                                                                                                
    

В рамките на три седмици имате възможност да изкажете 
своето мнение по най-актуалната за Европа тема – бежанската 
вълна и мерките на ЕС за справянето с нея.  

Участниците могат да бъдат от всички средни училища във 
Варна и Варненска област. Разработените есета трябва да бъдат 
не по-дълги от 3 печатни страници. Изпращайте готовите 
разработки на eudirectvarna@vcci.bg в срок до 22 април 2016 г., 
заедно с трите си имена, град, училище и клас. 

Най-добрите есета ще бъдат наградени с награди от Центъра 
на специално организиран семинар-дискусия в края на месец 
април, където ще можем да обсъдим идеите на всички участници. 
На най-добрия автор ще бъде предложен едномесечен стаж в 
нашата институция през лятната ваканция. 

Не се колебайте! Бъдете съпричастни към случващото се около 
нас! Стартирайте дебата! 

Екипът на Европа Директно Екипът на Европа Директно Екипът на Европа Директно Екипът на Европа Директно –––– Варна ви пожелава успе Варна ви пожелава успе Варна ви пожелава успе Варна ви пожелава успех!х!х!х!    
    
    
    
    

EDIC в действие! 
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