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Кратко описание на Целите за устойчиво развитие на ООН  
                                                                          
 

Седемнадесетте цели за устойчиво развитие от Дневен ред 2030, които бяха приети от световните лидери през септември 2015 

на Срещата на върха на ООН са официално влезли в сила. 

Тези нови цели се отнасят до всички държави и в следващите дванадесет години те ще мобилизират своите усилия за 

прекратяване на всички форми на бедност, борба с неравенството и справяне с климатичните промени. 

Целите за устойчиво развитие, познати също като Глобалните цели, се основават на целите на хилядолетието за прекратяване 

на всички форми на бедност. 

Тези нови цели са единствени по рода си, защото призовават към действие всички държави да повишават благоденствието, 

като в същото време опазват планетата. Те приемат, че намаляването на бедността трябва да върви ръка за ръка със 

стратегии, които: 

  изграждат икономически растеж; 

    се отнасят до редица социални нужди, като: 

o образование; 

o здравеопазване; 

o социална закрила; 

o възможности за работа. 

  се занимават с климатичните промени и опазването на околната среда. 

 

1-ви януари 2016 
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Целите за устойчиво развитие не са задължителни по закон. Въпреки това от правителствата се очаква да създадат 

национални рамки за постигането на 17-те цели. Държавите поемат първостепенната отговорност за: 

 Да контролират и да преразглеждат напредъка по осъществяването на дадената цел;  

 Да предоставят качествена, достъпна и навременна информация относно събраните данни. 

Да извършват регионални анализи, базирани на националните и по този начин да допринесат за проследяването и прегледа 
на извършеното на глобално равнище. 

 

Проект „SUDEGO” е насочен към пет от целите за устойчиво развитие 

 

Проект “SUDEGO” е насочен към 5 от седемнадесетте цели за устойчиво развитие, като всяка държава партньор отговаря за една цел, 

върху която ще разработи дидактичен модул за ученици от прогимназиалния курс (IO2) и за ученици от горния курс на средното 

образование (IO3). 

  
 

 

 
ИСПАНИЯ: 

• ЦЕЛ 12: 
Отговорно 
потребление и 
производство 

ИТАЛИЯ: 

• ЦЕЛ 15: Живот  

на земята

БЪЛГАРИЯ: 

ЦЕЛ 3: Добро 
здраве 

Великобритания - 

Северна Ирландия 

ЦЕЛ 5: 

Равнопоставеност 
на половете 

ФИНЛАНДИЯ: 

ЦЕЛ 7: 

Достъпна и 
чиста енергия 
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Всеки от партньорите разработи доклад, в който изложи основните резултати от прилагането на целите за устойчиво развитие 

в своята държава като цяло и в частност - относно 5-те цели, върху които проектът се фокусира (IO1). 

Настоящият доклад представлява: 
 

  Сравнително изследване на осъществяването на 5-те целите за устойчиво развитие във всяка от държавите партньори;

  Примери за добри практики. 
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ЦЕЛ 3: Добро здраве 

ИТАЛИЯ: ИСПАНИЯ: БЪЛГАРИЯ: ФИНЛАНДИЯ: 
Великобритания / 

Сев. Ирландия 

Ситуацията като цяло се 
подобрява, но някои 
основни неравности 
продължават да 
съществуват. 
Достъпът до качествено 
здравеопазване е 
различен в различните 
региони. 
В Италия съществува 
писмено обещание за 
намаляване на 
смъртността от 
автомобилни злополуки. 
Страната се е фокусирала 
върху превенция на 
болестите. 
Необходимо е 
подобряване на услугите 
за женското 

Насърчаването на 
безопасен, устойчив и 
активен транспорт има за 
цел да намали пътуването 
с автомобили. 
Да се гарантират 
равнопоставени условия и 
достъп до обществено 
здравеопазване за всички. 
Да се съхранят 
природните ресурси и да 
се постигне максимална 
ефективност при тяхната 
преработка, особено що 
се отнася до водите и 
енергията. 
Да се използват 
максимално местните 
енергийни ресурси с 
преимущество на чистата, 

България е постигнала 
напредък в намаляването 
на преждевременната 
смъртност. Размерът на 
общата преждевременна 
смъртност за четирите 
основни незаразни 
болести е намалял с 
18,3% между 2000 и 2013. 
В България са 
разработени редица 
национални стратегии, 
които целят да намалят 
неравноправието в 
здравеопазването и към 
решаване на социалните 
фактори, обуславящи 
здравето. Първият 
приоритет в 
Националната здравна 

Финландия използва 
“Световния индекс за 
измерване на щастието”, 
който се базира на 
изчерпателно 
сравнително проучване за 
качеството на живот на 
хората в различните 
държави. След първата 
съпоставка, извършена 
през 2012 г., според която 
Финландия е класирана 
на второ място, слиза 
постепенно до седмо, а 
понастоящем се нарежда 
на пето място. На 
практика промените са 
минимални. 

Инициативи за отказване 
на тютюнопушенето сред 
възрастното население. 
Подобряване на 
извънболничните грижи с 
цел увеличаване 
продължителността на 
здравословен живот в 
собствения дом/в 
общността. 
Подобряване живота/ 
последиците за хората с 
умствени увреждания чрез 
по-добри услуги за 
възрастни, деца и за 
младите хора и 
затворниците. 
Осъществяване на 
предизвикателството 
“Деменция 2020”. 
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здравеопазване. 
Дигитализирането на 
здравеопазването води до 
промяна в Дневен ред 
2030. 

възобновяема енергия. 
Напредък по отношение 
на енергийната 
независимост: 
- икономическо развитие 
от консумацията на 
ресурси и производството 
на отпадъци; 
- да се подобри 
информираността на 
потребителите за 
социалните и 
екологичните 
характеристики; 
- насърчаване на 
програмите за обучение 
по отговорно потребление 
в ранна детска възраст и 
за възрастни. 
Отговорно потребление 
на стоки и услуги: 
- Съвместно потребление, 
справедлива търговия, 
местна търговия 
(насърчаване местното 
производство на 100%); 
- Оформяне на 
договорите със социална 
ангажираност и социални 

стратегия на България 
(2014-2020) е създаване 
на условия за здраве за 
всички през целия живот. 
Това включва седем 
основни политики, а 
именно: здраве за 
майките и бебетата, 
здраве за децата и 
юношите, здраве за 
хората в работоспособна 
възраст, здраве за 
възрастните хора, 
опазване и подобряване 
на психичното здраве, 
възможно най-добро 
здраве за хората с 
увреждания, здраве за 
уязвимите групи. 
Здравна стратегия за 
лица в неравностойно 
положение, 
принадлежащи към 
етническите малцинства и 
Стратегия за интеграция 
на ромите в Република 
България (2012-2020). 
България трябва да се 
справи с високите нива на 

Помощни услуги за 
подобряване на активното 
лечение, включително на 
болните от рак. 
Помощни услуги за 
подобряване на 
програмите за превенция 
на диабет. 
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инициативи чрез центрове 
за социално включване 
или за трудово 
посредничество, или чрез 
нестопанските 
организации. 
Насърчаване на мрежи за 
отговорно потребление. 
Ликвидиране на 
отпадъците от храна във 
всички области. 

употреба на алкохол и с 
тютюнопушенето, както и 
с високия дял на 
доплащането за здраве. 
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ЦЕЛ 5: Равнопоставеност на половете 

ИТАЛИЯ ИСПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ФИНЛАНДИЯ 
Великобритания / 

Сев. Ирландия 

Отбелязан напредък през 
периода 2015 - 2016: 
2016: намаляване броя на 
заетите жени с деца в 
предучилищна възраст. 
Инвестирани 20 милиона 
евро, с цел прекратяване 
на всички форми на 
дискриминация срещу 
жените и момичетата. 
Италианското 
правителство увеличи 
бюджета за “Извънредния 
план за действие срещу 
сексуалното и свързаното 
с пола насилие” на 10 
млн. евро годишно за 

Няма данни Република България 
провежда последователна 
политика по 
равнопоставеност на 
жените и мъжете. 
Националната стратегия 
за насърчаване на 
равнопоставеността на 
жените и мъжете за 
периода 2016-2020 г. е 
основният стратегически 
документ на провежданата 
единна политика по 
равнопоставеност между 
жените и мъжете. 
Рядкото използване на 
детски ясли във 

Финландия измерва 
равнопоставеността на 
половете с "Глобалния 
индекс за неравенството 
между половете", който 
използва следните четири 
характеристики: 
икономически 
възможности, 
образование, 
здравеопазване и 
политическо участие. 
Финландия е класирана 
на второ или трето място 
през последните 10 
години. 

Британското правителство 
е поело ангажимент да 
премахне всички пречки, 
които водят до 
неравноправие спрямо 
жените, сексуалната 
ориентация и 
транссексуалните с цел да 
изгради едно по-
справедливо общество. 
Всеобщата амбиция е 
“Достоен живот за всеки 
човек”. 
Работа за изграждането 
на приобщаващо 
общество и за премахване 
на дискриминацията чрез: 
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периода 2017-2019. 
Неотдавна бе подписано 
споразумение между 
Италианския национален 
статистически институт и 
отдел “Равни 
възможности” към МС за 
провеждане на трето 
проучване, посветено на 
насилието по пол, което 
да включва и 
статистически данни за 
жени, осакатени 
вследствие на сексуално 
насилие. 
Делът на заетите жени е 
по-нисък от средния за ЕС 
- 51,6% срещу 65,3%. 
Законното право на аборт 
от 1978 г. среща морално 
неодобрение в 
различните области на 
страната. 

възрастовата група от 0 до 
3 години може да се 
обясни със структурните 
мерки на правителството. 
Например както майката, 
така и бащата имат право 
да вземат платен отпуск 
за отглеждане на дете в 
продължение на 410 
календарни дни (Кодекс на 
труда). 
Според последни данни на 
“Евростат”, България е на 
първо място в ЕС по дял 
на жените и момичетата в 
сектор “Информационни и 
комуникационни 
технологии” с 27,7 % при 
среден дял от 16,1% за 
ЕС. 

- Намаляване разликата в 
заплащането по пол; 
- Увеличаване дела на 
жените на висши 
ръководни позиции; 
- Преразглеждане на 
Закона за правно 
признаване на смяната на 
пола; 
- Осигуряване на строго 
законодателство във 
връзка с 
равнопоставеността на 
половете, което да 
отговаря на 
потребностите на 
съвременния свят. 
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ЦЕЛ 7: Достъпна и чиста енергия 

ИТАЛИЯ ИСПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ФИНЛАНДИЯ 
Великобритания / 

Сев. Ирландия 

Значителна стабилност 
през последните години. 
И все пак съществуват 
домакинства, които не 
могат да си позволят 
отопление. 
 
Все още липсва преход 
към възобновяеми 
енергийни източници и 
енергийна ефективност. 

Опазване на природните 
ресурси и постигане на 
максимална ефективност 
в производството, 
разпространението и 
употребата особено на 
вода и енергия. 

 
Да се използват 
максимално местните 
енергийни ресурси с 
преимущество на чистата, 
възобновяема енергия в 
различни области, 
но най-вече в 
строителството и 
транспорта. 
Напредък по отношение 
на енергийната 

От 1990 до 2016 г. 
България е намалила 
своите емисии на 
парникови газове с над 
40% и е в процес на 
осъществяване на 
заложените до 2020 цели 
по схемата на ЕС за 
търговия с емисии. И 
въпреки това си остава 
страната с най-големите 
парникови емисии в ЕС. 
България е в процес на 
изпълнение на 
заложените до 2020 цели 
за възобновяема енергия. 

Постиженията, свързани с 
тази цел се измерват чрез 
“Индекса за енергийна 
ефективност”, който 
описва характеристиките 
на националната 
енергийна система на 
базата на енергийната 
сигурност и 
икономическите и 
екологичните проблеми, 
свързани с енергията. 
Според индекса за 2016 г., 
Финландия се класира 
на 12-то място или с 5 
пункта по-напред в 
сравнение с предходната 
година, въпреки че според 
индикаторите 

Акцентира се върху 
подобряването на 
надеждността и 
сигурността на 
енергийната система и 
стратегията за чисто 
развитие, която 
предоставя достъпна 
енергия за всички 
домакинства и за 
промишлеността. 
 

Интелигентни 
измервателни устройства, 
предлагани на бизнеса и 
домакинствата до 2020. 
 

Действия, свързани с 
климатичните промени, 
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независимост: 
намаляване консумацията 
на енергия и увеличаване 
употребата на местни 
възобновяеми източници, 
за да се гарантира 
тяхната доставка. 

Финландия не 
отбелязва значителен 
напредък в своето 
развитие. 

включително и употребата 
на нови технологии и 
подкрепа на 
международната дейност. 
Изваждане от употреба на 
радиоактивни отпадъци. 
Сигурно и отговорно 
управление на остатъците 
от въглища. 
Британска индустриална 
стратегия. 
Създаване на Британска 
система за развой и 
иновации. 
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ЦЕЛ 12: Отговорно потребление и производство 

ИТАЛИЯ ИСПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ФИНЛАНДИЯ 
Великобритания / 

Сев. Ирландия 

Най-значителният 
напредък беше постигнат 
по отношение на следните 
индикатори: първично и 
крайно потребление на 
енергия; дял на 
възобновяемите 
източници; енергийната и 
ресурсната 
продуктивност. 
През юли 2017 г. 
Министерството на 
околната среда започна 
обществено обсъждане на 
документа за 
стратегическото 
позициониране на Италия 
към модела за кръгова 

Самостоятелно 
икономическо развитие от 
употребата на ресурси и 
производството на 
отпадъци. 
Дематериализиране на 
потреблението чрез 
фокусиране по-скоро 
върху потребителите, 
отколкото върху 
собствениците. 
Подобряване 
информираността на 
потребителите за 
социалните и 
екологичните 
характеристики на 
продуктите. 

Мерки за повишаване на 
ресурсната ефективност 
(НПР, БГ2020): 
- иновации в широко 
използваните методи на 
производство, с цел 
постигане на оптимална 
ресурсна ефективност; 
- разработване на пазарни 
методи за насърчаване на 
ефективната употреба на 
ресурсите и на екологични 
продукти (такси, субсидии, 
зелени обществени 
поръчки и др.); 
- техническа подкрепа за 
подпомагане на МСП при 
по-ефективното 

Осъществяването на тази 
цел се измерва чрез 
анализ на екологичния 
отпечатък, който се 
изразява в определянето 
на количеството 
биосфера, необходимо за 
производството на храна, 
материали, на 
консумираната енергия от 
дадена група от хора, като 
се включва и обработката 
на генерираните 
отпадъци. Оценката на 
Финландия и на 
останалите богати 
държави не е добра. По- 
специално, негативният 

Подкрепа при 
изплащането на 
извършените от 
собствениците, 
наемателите или 
обитателите на социални 
жилища подобрения за 
енергийна ефективност, с 
цел възможно най-голям 
брой домове да 
придобият Сертификат за 
енергийна ефективност С 
до 2035 г. 
Съвместна работа на 
бизнеса, академичните 
среди и гражданското 
общество за 
изпълнението на 
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икономика. Насърчаване на програми 
за обучение по отговорно 
потребление. 
Отговорно потребление 
на стоки и услуги. 
Насърчаване на мрежи за 
отговорно потребление. 
Ликвидиране на 
отпадъците от храна във 
всички области. 
Внедряване на модели на 
управление с цел 
постигане на нулеви 
отпадъци: 
- Повишаване дела на 
разделно събираните 
отпадъци, както и на 
тяхното качество; 
- Подобряване 
управлението на 
отпадъците, като се дава 
приоритет на тяхното 
намаляване, повторна 
употреба и рециклиране; 
- Включване на 
критериите за устойчивост 
и процесите за 
продължително 
подобряване в дейностите 
на организацията. 
 

използване на ресурсите; 
- разработване на системи 
за оценка и отчитане на 
екосистемите, като част от 
процеса за създаване на 
секторни политики; 
- осъществяване на добри 
практики в 
пространственото 
планиране с цел 
ограничаване, 
намаляване и 
запечатване на почвите; 
- прилагане на добри 
земеделски практики с 
цел поддържане и 
увеличаване на 
органичните съставки на 
почвата; 
- изграждане на адекватна 
енергийна 
инфраструктура за 
когенериране на 
биологичните отпадъци от 
селското стопанство и 
утайките от 
пречиствателните станции 
за отпадъчни води; 
- постигане на 70% 
разделно събиране на 
отпадъците и 
рециклиране 

екологичен отпечатък на 
Финландия се обяснява с 
високото потребление на 
енергия и свързаните с 
това емисии на 
въглероден диоксид, както 
и с големите количества 
дървесина, използвани 
в горската промишленост. 
Във Финландия, био-
капацитетът, който 
определя достатъчното 
количество възобновяеми 
природни ресурси е 
значително по-висок (13,4 
хектара на човек през 
2012) от екологичния 
отпечатък от 
потреблението (5,4 
хектара/човек). 
Очакваното оптимално 
ниво на устойчиво 
потребление е 
1,7 хектара/човек. 

Стратегията за чист 
растеж, създаване на 
възможности в области, 
като ветроенергийни 
паркове в морето, 
интелигентни енергийни 
системи, устойчиво 
строителство и зелено 
финансиране. 
Целта на Великобритания 
е да се създават работни 
места и благоденствие, 
така че цялата страна да 
се възползва от ниския 
въглероден интензитет. 
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на биологичните отпадъци 
на домакинствата до 2025. 
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ЦЕЛ 15: Живот на земята 

ИТАЛИЯ ИСПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ФИНЛАНДИЯ 
Великобритания / 

Сев. Ирландия 

Наскоро бе направена 
важна крачка напред, за 
да се подчертае 
значимостта на 
опазването на 
естествените хабитати и 
ролята, която те играят не 
само за гарантирането на 
здравето и социалното 
благосъстояние, но също 
и за тласъка, който дават 
на националната 
икономика. 
Акцентира се върху някои 
критични въпроси, като 
замърсяването на 
почвите, особено в 
крайградските райони и в 

Постепенно развиване на 
мрежа от зелени 
коридори, които изграждат 
реална, работеща 
екологична 
инфраструктура, която 
свързва зелените 
пространства едно с друго 
и със заобикалящата ги 
природа. 

- Опазването на 
биоразнообразието е 
интегрирано в 
националното 
законодателство и 
съответните програмни 
документи; 
- Националната 
екологична мрежа 
(включително и 
Защитените територии и 
Натура 2000) обхваща 
около 34% от територията 
на страната, като по този 
начин се гарантира 
опазването на 
биоразнообразието в 
естествената му среда. 

Осъществяването на тази 
цел е описано в секцията 
“Екологично 
благосъстояние” 
на Индекса за устойчиво 
общество, която включва 
индикатори за 
биоразнообразието и за 
употребата на природните 
ресурси. Индексът 
включва също и 
показатели за климата и 
енергията, които не 
описват пряко 
състоянието на земните 
екосистеми. В 
дългосрочен 
план обаче климатичните 

Защита, подобряване и 
разширяване на горските 
масиви и засаждане на 11 
млн. дървета през 2016-
2020. 
Разработване на 
професионална и 
надеждна способност за 
спешна реакция при 
наводнения, суша, 
екологични, химични, 
биологични, радиологични 
или ядрени инциденти. 
Възстановяване на 
ландшафта, за да се 
създадат повече красиви 
места с по-чиста вода и 
по-голямо 
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покрайнините на 
градовете с ниска гъстота 
на населението, където 
съотношението между 
застроените площи и 
земеделските земи 
продължава да нараства. 
 
Размерът на замърсените 
почви е 3 кв. м./сек. 
През 2016 г. са изгорели 
10 000 акра гори. Данните 
показват, че Италия 
експериментира 
затопляне, което е 
значително по-голямо от 
средното затопляне в 
света. Възможен риск от 
недостиг на вода. Това е 
приоритет, който не 
трябва да приема 
отклонения, нито 
изключения. 

- Добре развит е 
капацитетът за оценка и 
предприемане на 
действия, свързани с 
опазването на 
растителните и 
животинските видове в 
различните природни 
екосистеми. 
Национално и европейско 
финансиране (2014-2020): 
- разработване на 
регионални програми за 
защита на горите от 
пожари; 
- създаване на 
специализирани карти на 
земите във връзка с 
борбата с опустиняването; 
- възстановяване, 
създаване на нова и 
поддръжка на 
съществуващата 
противоерозионна техника 
и техническа 
инфраструктура в 

промени са ключовият 
фактор, който влияе върху 
земните екосистеми. 
Овладяването на 
измененията в климата е 
особено важно за 
предотвратяване на 
опустиняването. 
Финландия отбелязва 
слаб напредък най-вече, 
поради потреблението на 
енергия и емисиите на 
парникови газове, които 
държат високи нива в 
международен мащаб. 

биоразнообразие 
посредством партньорски 
проекти. 

 
Насърчаване сигурността 
на човека и на околната 
среда и съответно - 
заплахата за 
застрашените видове. 
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   селските и горските 
райони, включително и 
укрепване на 
хидрографската мрежа; 
- използване на биомаса, 
като източник топлина и 
енергия; 
- производство на биогаз и 
биоетанол. 
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“Нашето поколение може да е първото, което ще изкорени 

бедността и последното, което ще се справи с климатичните 

промени, преди да е станало твърде късно.”  

Бан Ки Мун 

Както се вижда от таблицата по-горе, съществува голяма разлика в подхода за прилагане на избраните 5 цели в различните 

държави партньори. Необходимо е да се отбележи, че относно цел 5: Равнопоставеност на половете, понастоящем Испания 

не предприема никакви действия. 

Следователно, практически е невъзможно да се направи директен сравнителен анализ в държавите партньори. Може обаче да 

се обобщи, че 4 от партньорските държави са предприели действия по 5 от целите, представени в проект “SUDEGO”, а една - 

в 4 от тези цели. 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ: ИТАЛИЯ 
 
 

 
 

 

Италия е разработила и прилага Стратегия за устойчиво развитие 2030. Тя беше представена от Джулио Лойаконо и Мартина 

Алемано (ASVIS) по време на събитието, проведено в рамките на проект “SUDEGO” на 9 април 2018 в Белфост. (Слайдовете 

от презентацията са приложени като анекс към този документ). 
 
 
 
 
 

1 Италиански алианс за устойчиво развитие 



22 | 
Страница 

 

 

Определяне на италианската стратегическа рамка за устойчиво бъдеще  
 

В Италия определянето на стратегическа рамка е от решаващо значение за полагането на основите за устойчиво бъдеще и 

за изграждане на Националния план за реформи в дългосрочна перспектива. За тази цел Италия се ангажира понастоящем 

да изготви Цели за устойчиво развитие 2030 за икономическо, социално и екологично планиране посредством Стратегията за 

устойчиво развитие 2017 - 2030. 

Стратегията за устойчиво развитие е актуализация на предходната Стратегия за действие за околната среда 2002 - 2010 и е 

първата стъпка към разработването на цялостна политическа рамка, разширена с включването на социалното и 

икономическото измерение в съответствие с Дневен ред 2030. Дневен ред 2030 за устойчиво развитие се превърна в основата 

за промяна към нова визия за глобалното развитие. Очаква се тя да подхожда с уважение към хората и околната среда, да се 

фокусира върху мира и сътрудничеството и да даде нов тласък за устойчиво развитие на национално равнище. Четири 

ръководни принципа ще доведат до промяната: 

  Интеграция.  Общовалидност.  Включване.  Трансформиране. 

 

Процесът на разработването на Националната стратегия се основава на споделената концепция за устойчивост, като модел 

за развитие, който трябва да бъде постигнат, както и на включването на всички заинтересовани страни. Структурата на 

Стратегията е породена от тази визия. Създаването на Стратегията се основава на процеса на участие, който се фокусира 

върху три основни и последващи цели: 

A. Позициониране на Италия (национален референтен контекст), т.е. изготвяне на оценка за действията, които страната 

предприема по отношение на 17-те цели за устойчиво развитие и техните 169 целеви групи; 

B. Идентифициране на силните и слабите страни, на базата на които да се очертаят националните цели/приоритети; 
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C. Изработване на национален стратегически избор, съсредоточен в 5 области на Дневен ред 2030: хора, планета, 

благоденствие, мир и партньорство, отразяващ взаимовръзките между трите измерения на устойчивото развитие. 

Националната стратегия за устойчиво развитие е резултат от работата на различни институции и идеи, възникнали в 

следствие на дългогодишния процес на консултации. 

В съответствие с принципите на Дневен ред 2030, в процеса на консултации се включиха всички заинтересовани страни на 

всички нива. Бяха включени и всички обществени научно-изследователски институти - CNR, ISPRA, ENEA и ISTAT, с цел да се 

създаде научно-обоснован документ. По време на консултациите си взаимодействаха 217 организации - най-вече университети 

и научно-изследователски центрове. Своят принос дадоха и повече от 200 НПО. Ключова роля за определянето на националния 

стратегически избор изиграха министерствата и другите публични институции, натоварени с определянето и изпълнението на 

политиките. Последните стъпки бяха замислени като тясно свързани с Националната програма за реформи, която се занимава 

със социално-икономическото планиране в контекста на политиките на ЕС и съдържа в основата си настоящите и бъдещите 

действия на правителството. За да се осигури пълното прилагане на Стратегията, също и по отношение на финансовите 

ресурси и оперативните инструменти, всяка година Икономическият и финансов документ ще отразява националните цели, 

като взема под внимание всички нови европейски инициативи и стратегии и очертава действията и инструментите за тяхното 

постигане. Предвижда се регионалните и местните власти да вземат участие в по-нататъшното изпълнение на Стратегията 

съобразно с техния институционален мандат и компетентност. 

Националната стратегия за устойчиво развитие е организирана около пет ключови области: хора, планета, благоденствие, мир 

и партньорство. Всяка ключова област от своя страна се състои от набор от национални стратегически решения, очертани в 

национални цели. Целите интегрират трите измерения на устойчивото развитие и синтезират най-важните въпроси, възникнали 

по време на консултациите. Избраната структура представя накратко комплексността на Дневен ред 2030 и балансира трите 

стълба на устойчивото развитие - екологичен, икономически и социален, като отделя специално внимание на екологичното 

измерение, чието интегриране е традиционно твърде слабо. Освен това, тази структура позволява да се синтезира 

информацията, получена при консултациите, без да се разсейва значителният принос на институционалните играчи, които са 

най-добре запознати с интервенцията. Според последни публикации на Италианския статистически институт, в бъдеще, 
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индикаторите, свързани с целите за устойчиво развитие ще бъдат асоциирани с всяко национално стратегическо решение или 

цел. Националната стратегия за устойчиво развитие съдържа набор от “насоки за устойчивост”, които трябва да се възприемат 

като трансверсални области на действие, които са от първостепенно значение за насочване, управление и мониторинг на 

интегрирането на устойчивостта в националните политики, планове и проекти. Националната стратегия определя пътя за 

постигане на дългосрочна визия, който се основава на Дневен ред 2030. Тя представлява и референтната рамка на Италия в 

ЕС. А съществуването на Стратегията се счита за фактор за нейния успех. Само споделеното усилие, целящо да намали 

неравенствата, бедността, безработицата и да опази околната среда, природата и климата, ще ни позволи да бъдем 

инициатори на един по-справедлив, сплотен и устойчив модел. 

Националният статистически институт е анализирал индикаторите, предложени от Вътрешноведомствената експертна група за 

целите за устойчиво развитие и е започнал междуинституционална сравнителна работа, която ще позволи да се завърши 

методически последователна, интегрирана и споделена карта и оценка на всички индикатори за целите за устойчиво развитие. 

Пътната карта ще продължи да определя и внедрява индикаторите от Дневен ред 2030. Тя ще допринесе също и за 

разработването на всички необходими индикатори, като насърчава последващите действия, обмена на информация и 

необходимите и полезни синергии. През май 2017 Италианският статистически институт публикува 100 индикатора за целите 

за устойчиво развитие (с 34 повече от предходната година), като: 48% се отнасят до първичните индикатори, 36% - до 

вторичните и 16% - до третичните. При 36 от индикаторите, публикувани още през декември 2016 г., динамичният ред бе 

актуализиран или дезагрегацията бе увеличена. 62 индикатора съответстват на международните стандарти, 74 са подобни или 

частично се припокриват (не всички данни са на разположение или не всички от тях притежават необходимата специфичност). 

Понякога се счита, че е подходящо да се интегрират индикатори в други “контекстни индикатори”, което ще предостави 

допълнителни полезни елементи за разбирането и наблюдението на целта. Има 38 национални статистически индикатора за 

справедливо и устойчиво благополучие, които се отчитат сред индикаторите за целите за устойчиво развитие. Съществуват 

няколко контактни точки между двете системи: и в двата случая те произлизат от добре разработената литература, не са 

свързани със сух теоретичен подход, а по-скоро с контекста, който ги поражда; те са концептуално близки и съотносими към 

подхода “Отвъд БВП”. Целта е да се осигури интегрирана и обогатена количествена информационна рамка за измерване на 

благосъстоянието и устойчивото развитие. 
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Според доклада на ASVIS за 2017 г., (http://asvis.it/ http://asvis.it/asvis-italian-alliance-for-sustainable-development#) въпреки че 

през последните няколко години е отбелязан прогрес в някои области, Италия не достига до състоянието за устойчиво развитие, 

както е отбелязано в Дневен ред 2030, приет от 193-те страни членки на ООН на 25.09.2015. Следователно страната няма да 

може да постигне заложените за 2020 цели, нито и тези за 2030, освен ако не промени радикално своя модел на развитие. Ако 

не настъпи промяна, независимо, че Италия бележи икономически растеж според данните за брутния й вътрешен продукт, 

бедността, неравенствата и замърсяването на околната среда няма да бъдат драстично намалени, както се предвижда в 

Дневен ред 2030. 

През последните години вниманието към Дневен ред 2030 значително е нараснало в Италия. Гражданското общество, НПО и 

фирмите също работят интензивно на индивидуално равнище за интегриране на целите за устойчиво развитие в своята 

дейност.  Националната стратегия за устойчиво развитие, която все още е твърде обширна и е необходимо да се доразвият 

целите и конкретните действия, одобри много от препоръките, които ASVIS направи в доклада си от 2016 г. и по-специално 

относно управлението на процеса на реализиране. Например тя определя отговорността на министър председателя за 

изпълнението на стратегията, както сам съобщи Паоло Джентилони Силвери по време на заключителното събитие на 

Фестивала за устойчиво развитие, организиран от ASVIS. 

Що се отнася до осъществяването на 17-те цели за устойчиво развитие, Италия бележи известен напредък, но все още изостава 

по отношение на приемането на фундаментални стратегии за бъдещето на страната, като тези свързани с енергията или с 

борбата с климатични промени. Докато се придвижва в правилната посока, повечето от предложените през 2016-2017 действия 

изглежда да са неспособни да осигурят пълното постигане на целите за устойчиво развитие и изпълнението на италианските 

международни ангажименти (като тези, свързани с бедността и качеството на екосистемите), поради това, че не са били 

замислени на системен принцип. 

Италия се подобрява по отношение на 9 от Целите (Прекратяване на глада и подобряване на храненето, Осигуряване на 

здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието, Осигуряване на качествено образование, Постигане на 

равнопоставеност на половете, Изграждане на устойчива инфраструктура, Осигуряване на устойчиво потребление, 

Намаляване на парниковите газове, Борба с глобалното затопляне, Опазване на океаните и Осигуряване на достъп до 

http://asvis.it/
http://asvis.it/asvis-italian-alliance-for-sustainable-development
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правосъдие за всички), влошава се по отношение на четири цели (Бедност, Устойчиво управление на водите, Неравенства и 

Устойчиво използване на земните екосистеми) и няма съществена промяна по отношение на другите четири (Енергия, Заетост, 

Устойчиви градове и Международно сътрудничество). И все пак, според анализа, проведен от фондация “Бертелсман” 

изглежда, че Италия изостава зад много европейски държави и други международни организации и териториалните, социално-

икономическите и неравенствата по полов признак са в остър контраст с мотото на Дневен ред 2030: “Нито един човек да не 

остане изолиран”. 

Културната промяна на управляващата класа и в общественото мнение трябва да се ускори в полза на системния подход за 

развитие, което може да осигури справедливостта и устойчивостта на благосъстоянието, като се възползва максимално от 

взаимодействието между секторните политики. Действията, които трябва да се предприемат, се обсъждат в седем области: 

изменения на климата и енергия, бедност и неравенства, кръгова икономика, иновации, заетост, човешки капитал, 

здравеопазване и образование, природни богатства и качество на околната среда, градове, инфраструктура и социален 

капитал, международно сътрудничество. 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ПАРТНЬОРИ 
 

“Всички цели за устойчиво развитие се свеждат до образованието...”  
Малала Юсафзаи 

 

 БЪЛГАРИЯ:   ПРОЕКТ “ОТГОВОРНИЯТ ИЗБОР”                                                                                                                       
    
 

 
 

Програмата „Отговорният избор” е идея на компаниите членки на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. 

Колективната програма на БМГД е част от Стратегическия план 2015 + за работа по Целите на ООН за устойчиво развитие, а 

именно цел № 12, касаеща отговорното потребление. Основната цел на проекта е чрез прозрачност в отговорното производство 

и предлагане от страна на компаниите да покаже на потребителите, че със своите постъпки и покупки те имат силата да 

променят производствените практики, да управляват „модата”, налагана от рекламодателите и да възпитават култура на анти-

консумеризъм у себе си и младите хора. С този проект Българската мрежа на Глобалния договор иска да постави гражданите 

във все по-активна позиция, за да имат самочувствие и чувство за дълг, че всичко зависи от тях. 
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Програмата официално бе открита с бизнес закуска с представители на компаниите-лидери, като бе реализирана и акция в 

градска среда (флашмоб) на студентите от ТК „Любен Гройс“2. 

Пилотното издание на програмата включва вътрешно-фирмени обучения на служителите по темата за отговорното 

потребление и избор и взимането на решението за покупка. На следващия етап ще бъдат добавени и развити темите за 

информирания избор, за ролята на подвеждащата реклама, гражданското образование и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 https://www.youtube.com/watch?v=sieNZSaoG_c&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=sieNZSaoG_c&amp;feature=youtu.be
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  ИТАЛИЯ:   ЗЕЛЕНАТА КЛАСНА СТАЯ                                                                                                                                        
 

“Зелена класна стая” е образователен проект, който се осъществява чрез работа и има за цел да експериментира как от 

необработваеми и неплодородни, почвите могат да се превърнат в обработваеми. 

Необработваемата земя, превърната в градини се намира на малък остров във Венетотене - отдалечен вулканичен оголен 

остров в Тиренско море. Тук деветокласници са трупали опит през месец септември всяка година. 

Основната цел на проекта е да популяризира идеята за устойчиво земеделие, според която дадена земя може да стане 

плодородна и да запази благодатната си почва в продължение на години, само ако някои научни аспекти се вземат под 

внимание. 

ФАКТ 1 – Необработваема земя не трябва да се засажда само с една култура: това ще стресира почвата и ще намали 

разнообразието от минерали, които се съдържат в нея: засятата култура ще извлече селективно полезните вещества и ще я 

превръща в неплодородна с всеки изминал сезон; 

ФАКТ 2 – Колкото повече различни плодове и зеленчуци се засаждат, в толкова по-богата на минерали, които растенията 

абсорбират при тяхното отглеждане ще се превръща почвата и съответно, ще съхранява своето плодородие; 

ФАКТ 3 – Типичните за даден район култури е по-вероятно да се пригодят най-добре към климатичните и природните условия; 
 

ФАКТ 4 – Водата и напояването играят първостепенна роля в градинарството; на този остров е малко вероятно да се открие 
прясна кладенчова вода, ето защо тя се доставя най-вече в цистерни по море. И все пак е бил изкопан кладенец, който снабдява 
градините със солена морска вода, която е обезсолявана чрез филтриране през вулканични камъни. Направеният анализ 
показал, че тя е подходяща за употреба в земеделието. 

През 2017 г. първата реколта е била използвана за осигуряването на храна в местното начално училище. Удивително е да се 

отбележи колко е важна цел 15 “Живот на земята”, която популяризира устойчивото земеделие дори и за една общност, която 

обитава малък остров насред океана. 
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Северна Ирландия е част от програма “Еко-училища”3, в която вземат участие 49 000 по света. Програмата допълва 17-те цели 

за устойчиво развитие на ООН. 

Тя популяризира опазването на околната среда по начин, който свързва различни предмети от учебната програма. Целта е да 

се насърчат младите хора да вземат позитивни решения и по този начин да се превърнат в носители на промяната за 

постигането на екологична устойчивост. 
 

 
 
 

3 http://www.eco-schoolsni.org/cgi-bin/generic?instanceID=1 

СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ:  ПРОГРАМА “ЕКО-УЧИЛИЩА”  

http://www.eco-schoolsni.org/cgi-bin/generic?instanceID=1
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Програмата “Еко-училища” е холистична и има за цел да превърне екологичното съзнание в неделима част от училищния живот, като 

включи учениците, учителите, помощния персонал и родителите, образователните институции, местната общност и местния бизнес. 

Еко-училищата се стремят да разширят ученето извън класната стая и да развият отговорно мислене и всеотдайност, както у дома, така и 

в общността. Активният подход и комбинацията от учене и действие ги прави идеални за предприемане на значителни стъпки за 

подобряване на средата в училище и в местната общност и да повлияят на живота на младите хора, училищния персонал, семействата, 

НПО и на всички, които са свързани с тази жизнено важна област на работа. 

„Еко-училища“ - Северна Ирландия се управляват от “Keep Northern Ireland Beautiful” и се подкрепя от отдел “Земеделие, околна среда и 

селско стопанство”. „Еко-училища“ е предпочитаната програма за обучение по устойчиво развитие от образователните институции в 

Северна Ирландия. 

Процесът на внедряване на програма “Еко-училища” се извършва в 7 стъпки: 
 

 

 

7. Еко-код 
 
4.Наблюдение  

 и оценка 

6 Информира-  
не и включване 

5.Учебен план 
Работа 

1.Създаване 
на 

комитет 

3 Разработване 
на  план за 
действие 

 
 

2.Преглед на 
окол-
ната 

среда 
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НАГРАДИТЕ НА ЕКО-УЧИЛИЩА 
 

Северна Ирландия присъжда награди на 3 нива: Бронзов, Сребърен и Зелен флаг чрез онлайн гласуване. 

 
РЕСУРСИ ЗА УЧИЛИЩАТА 

 

Уебсайтът на “Еко-училища”4
 предлага широк набор от ресурси и добри практики за преподаватели и обучители. Уебсайтът 

съдържа над 100 учебни материала и над 30 добри практики за начални и средни училища и за лицеи, които са еко-

училищата в Северна Ирландия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 http://www.eco-schoolsni.org/cgi-bin/publications?instanceID=1 

http://www.eco-schoolsni.org/cgi-bin/publications?instanceID=1
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 ФИНЛАНДИЯ: „PUROPELLON KOULU“                                                                                                                                          
 

Учител от средното училище „Puropellon koulu“ (VII до IX клас), беше интервюиран за това как преподава темата за достъпна и 

чиста енергия. Както много други училища, „Puropelto“ също разполага с широк набор от методи, за да обучава учениците за 

цел 7 на устойчивото развитие. На първо място, учебният план, който учителите използват, строго ги задължава да наблягат 

на темата за устойчивото развитие в часовете по физика и химия. Ръководствата за учителите са направени според учебния 

план и предлагат добри средства за обучение за начините, по които човек може да пести енергия, да вземе добро решение 

относно потреблението на енергия и да разбере какви процеси се крият при генерирането на енергия, както и кой би бил най-

добрият начин това да се извърши по екологично съобразен път. Основната цел е да се повиши осведомеността за това как 

нашите действия влияят на околната среда. Не се случва рядко учителят да остане изненадан отново и отново как това се 

оказва едно понятие, за което учениците почти нищо не знаят, както и че техните действия имат значение. Един от най-добрите 

сайтове по тази тема, който интервюираният учител използва е: https://maailma2030.fi/maailma-vuonna-2030/. В него Дневен ред 

2030 се използва, за да помогне на учениците да обмислят своите действия и да преосмислят глобалните проблеми. Много 

ученици изглежда да живеят като в балон, където проблеми като тези се гледат само по телевизията и рядко се мисли за тях. 

Тук ще посочим кратък пример за част от урок, която се е използвала в училище, за да информира учениците. Урокът е по 

химия (една седма от всички уроци по химия е посветена на устойчивото развитие). Учениците описват своите мисли и отговори 

в текстови файл. След това го изпращат на учителя. 

Дневен ред 2030 

Отворете уебсайт: https://maailma2030.fi/maailma-vuonna-2030 и прочетете за 17-те цели за устойчиво развитие на ООН и 

съпътстващия ги текст. Изберете една цел и помислете върху действие, с което можете да се ангажирате през следващите 30 

дни. Как бихте могли да постигнете своята цел и как светът би се възползвал ако всеки постъпваше по този начин? Проверете 

своите знания, като решите теста в долната част на страницата. Как се справихте? Изненадахте ли се от нещо? Размишлявайте 

върху това как щеше да се промени вашият и на хората около вас живот, в случай че Дневен ред 2030 не беше осъществен? 

https://maailma2030.fi/maailma-vuonna-2030/
https://maailma2030.fi/maailma-vuonna-2030
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След това продължаваме с изчисляването на въглеродния отпечатък, така че учениците да могат да поставят цели за това 

как да използват ресурсите на планетата по устойчив начин. 

Тази идея работи, защото изисква от учениците да се замислят наистина за своята роля в бъдещето на средата, в която 

живеят и за цялата планета. Те научават много от уебсайта и от примерите, които той предоставя. Уроците трябва да се 

фокусират в по-слаба степен върху наизустяването на информацията и повече върху развитието на умения за мислене. 

На второ място, в „Puropelto“, учителите имат добри възможности да организират излети с учебна цел и достъп до ресурси в 

кръжоците след училище. По време на излетите, учениците се запознават с местните производители на енергия и с това как 

те винаги дават най-доброто от себе си за разработването на най-добри методи за производство на екологична енергия. 

Доставчикът на електричество в Турку има дългогодишна история при разработването на методи за производство на 

устойчива енергия. Един добър пример за това е съчетаването на производството на електричество с централното градско 

отопление и използването на термопомпи за събиране на натрупаната енергия от пречистването на отпадните води. 

(https://www.turkuenergia.fi/en/responsible-energy-for-life-living-and- entrepreneurship/). 

В „Puropelto“ съществуват около 10 извънучилищни клуба, два от които се занимават с проблемите на цел 7 за достъпна и 

чиста енергия. Един от тях е "Еко-клуб" и в него се търсят пътища за спестяване на енергия и за формиране у учениците на 

култура за загриженост към околната среда. Клубът също така се занимава с природни науки и насърчава участниците в него 

да разберат законите на природата и да научат повече за технологиите чрез експериментална работа и посещение в 

предприятия и образователни институции, които работят в областта на научните изследвания. Учителите са добре подготвени 

по проблемите на устойчивото развитие и околната среда. 

На трето място, част от голямото обновяване на учебната програма се състои във въвеждането на мултидисциплинарни 

обучителни модули, по които се работи няколко пъти в годината. Целта на тези модули е да се спомогне за комбинирането на 

силните страни от няколко учебни предмета и да се концентрират върху една голяма тема, обучението върху която е 

организирано в тридневен модул. През тази учебна година учениците избраха темата за устойчивото развитие, а през 

следващата ще се концентрират върху темата за енергията в продължение на 3 дни. През тези тридневни периоди се 

https://www.turkuenergia.fi/en/responsible-energy-for-life-living-and-entrepreneurship/
https://www.turkuenergia.fi/en/responsible-energy-for-life-living-and-entrepreneurship/
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предлагат големи възможности за свободното изграждане на задълбочени знания по учебен предмет, избран от самите 

ученици. Учителите си сътрудничат по начини, които не са обичайни в ежедневната им работа и е възможно да подредят 

модулите така, че в тях да вземат участие всички заинтересовани страни, като например фирмите, градските власти и др., 

които имат отношение към чистата енергия. Учениците научават за енергийните потоци, като им се организира посещение в 

градския търговски център, който е бил награден за усилията, вложени за използването на чиста енергия - изградени соларни 

панели на покрива. 

Като цяло, целите за устойчиво развитие са добре застъпени във финландските училища и предлагат добра основа за 
вземането на добри решения от учениците. 
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Когато готварската мазнина се излее в мивката, тя замърсява морето. Ето защо Йезуитския колеж “Kostka“ започва проект за 

обучение по рециклиране на такива субстанции. 

Когато тази мазнина попадне в мивката, тя се превръща в един от най-големите замърсители на водите и по този начин 

унищожава морската флора и фауна. За да се повиши осведомеността относно тази лоша практика в нашите домове, две групи 

ученици решават да започнат съвместна работа и да дадат нов живот на тези мазнини, както и да помислят за употребата на 

опаковките, раздавани от Общинския съвет на Барселона и за тяхното рециклиране. 

Проектът на Йезуитския колеж е осъществил курсове за ученици за събирането на домакински мазнини и за рециклирането 

им, предназначен за студенти от бакалавърската програма. 

Този проект протече в рамките на 2 тримесечия и премина през следните етапи:   

 Разясняване на проекта сред учениците; 

  Проучване на индивидуалното участие на учениците; 

 

5 http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/bulleti/450/donem-una-nova-a-vida-a-loli-de-cuina 

ИСПАНИЯ:  ЙЕЗУИТСКИ КОЛЕЖ “Gràcia-Kostka” 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/bulleti/450/donem-una-nova-a-vida-a-loli-de-cuina
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 Разпределяне на кутии за мазнини, предоставяни от Общинския съвет и инструкции за събиране; 

 Събиране в продължение на 15 дни на употребявани мазнини; 

 Предаване на пълните кутии в класната стая и последващо събиране от студентите от бакалавърската програма. 

 

Обработването на мазнините и превръщането им в сапун се извършва в лабораторията на студентите. По време на 

обработката, някои от по-малките ученици са посетили лабораторията, за да проследят отблизо процеса. 

След 40 дни - времето, необходимо за обработката в сапун, студентите посещават класната стая, разказват за процеса на 

производство и раздават сапуни на по-малките ученици. 

“Ние си сътрудничехме с много семейства, които бяха ентусиазирани от кампанията за рециклиране на домакински мазнини. 

Раздадохме около 115 кутии за събиране на мазнини и за 15 дни събрахме 87 литра, 30 от които използвахме за направата 

на повече от 200 сапуна. Останалата мазнина беше дадена на Green Mobile School Point за повторна употреба. Като цяло, ние 

предотвратихме замърсяването на 87 000 литра вода с помощта на всички. Искаме да обучаваме хората ежедневно да бъдат 

по-осведомени за опазването на околната среда и за по-устойчиво училище“. 
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АНЕКС 1: ЦЕЛИТЕ НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
 

  ЦЕЛ 1 Прекратяване на бедността във всичките й форми навсякъде. 
 

  ЦЕЛ 2 Прекратяване на глада, постигане на хранителна сигурност, подобряване на храненето и насърчаване на 
устойчивото земеделие. 

 

  ЦЕЛ 3 Осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието за всички от всички възрастови групи. 
 

  ЦЕЛ 4 Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване възможностите за учене 
през целия живот за всички. 

 

  ЦЕЛ 5 Постигане на равенство на половете и овластяване на жените и момичетата. 
 

  ЦЕЛ 6 Осигуряване на наличие и устойчиво управление на вода и канализация за всички. 
 

  ЦЕЛ 7 Осигуряване на достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички. 
 

  ЦЕЛ 8 Насърчаване на устойчив и включващ икономически растеж, заетост и достойна работа за всеки. 
 

 ЦЕЛ 9 Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и 

стимулиране на иновациите. 

 ЦЕЛ 10 Намаляване на неравенствата между и в рамките на държавите; 
 

  ЦЕЛ 11 Превръщане на селищата и градовете в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене. 
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  ЦЕЛ 12 Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство. 
 

  ЦЕЛ 13 Предприемане на спешни мерки за борба с климатичните промени и тяхното влияние. 
 

  ЦЕЛ 14 Опазване и устойчива употреба на океаните, моретата и морските ресурси. 
 

  ЦЕЛ 15 Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво 

управление на горите, борба с разпространението на необработваемите площи, спиране и обръщане на процеса на 

деградация на земите и предотвратяване загубата на биологично разнообразие. 
 

  ЦЕЛ 16 Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие 

за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички равнища. 
 

  ЦЕЛ 17 Укрепване на средствата за изпълнение и възобновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие. 


