
„40 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ – 2012

НА КОАЛИЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ПРЕАМБЮЛ

През юни 2012 г. в Рио де Жанейро, двадесет години след първата среща на високо
равнище за Земята, държавните и правителствени ръководители ще се съберат на
Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие1 (UNCSD или „Рио+20“).
Рио+20 ще надгради предишните световни срещи на високо равнище: Конференцията на
ООН за жизнената среда на човека в Стокхолм (1972 г.), Конференцията на ООН за околната
среда и развитието (среща на високо равнище за Земята) в Рио де Жанейро (1992 г.) и
Конференцията на ООН за устойчивото развитие в Йоханесбург (2002 г.). Рио+20 също така
следва Срещата на върха на хилядолетието на ООН през 2000 г. и установяването на Целите
на хилядолетието за развитие.

Рио+20 ще дискутира две взаимно свързани теми: „екологична икономика в контекста на
устойчивото развитие и премахването на бедността“ и „институционална рамка за
устойчиво развитие“.

Рио+20 ще отбележи началото на засилен и задълбочен преход към екологична икономика
в световен мащаб – икономика, която генерира растеж, създава работни места и премахва
бедността, като инвестира в и опазва природния капитал, от който зависи оцеляването на
нашата планета в дългосрочен план. Тя също така ще постави началото на необходимата
реформа на международното управление на устойчивото развитие.

1 www.uncsd2012.org



В очакване на Конференцията на ООН "Рио +20" за устойчиво развитие и „зелена
икономика” – 4-6 юни 2012 г., Р България трябва да уточни своята стратегия за увеличаване
на възобновяемите енергийни източници, за повишаване на енергийната ефективност, за
своя принос в опазване на околната среда и защита на климата, за осигуряване на социална
и икономическа справедливост. В България движението за устойчиво развитие започва още
през 1972 г., когато под патронажа на арх. Георги Стоилов в София се провежда Световна
интеркомунална конференция „Градът и жизнената среда на човека” с участието на
канадския предприемач Морис Стронг, основател на световното дижение за устойчиво
развитие и основен инициатор на международния форум в Стокхолм - 1972 г., начало на
световния процес за устойчиво развитие.

Коалиция за устойчиво развитие е решена да работи за успеха на Рио+20 като помогне
да се създаде в България основа за по-нататъшен диалог с институциите на ООН и  ЕС,
организира дискусии между гражданското общество, бизнеса и администрацията,
участва в прилагане  и надграждане политиките на ЕС в областта на устойчивото
развитие и стратегията „Европа 2020“, съдейства за промяна на културата на
потребление и изграждане на ново поведение в управлението на природните ресурси и
съжителството на хората с природата, задължава се  да организира и осъществи
следните инициативи:

1. ИЗДАВАНЕ НА НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧНО СПИСАНИЕ

Аудитория: мениджъри в бизнеса, ръководители в публичната администрация, дейци
на науката и гражданския сектор

Цели: информиране и привеждане на бизнеса, администрацията, науката и НПО в
синхрон с европейските и глобаните политики за устойчиво развитие

Теми и рубрики:

- Събития, предизвикали политиките на устойчиво развитие; Ценностите и опорните точки
на глобалната политика на устойчиво развитие; Доклади на ООН и ЕС за глобалните заплахи
и необходимостта от политики за устойчиво развитие; Наука, иновации и устойчивото
развитие; Бизнес, индустрия, технологии и устойчивото развитие; Граждански сектор и
устойчиво развитие; Световни класици на теорията за устойчиво развитие; Световни
политици за устойчивото развитие; Документи на ЕС; Документи на ООН; Документи на Р
България; Климатични промени; Международна сигурност; Енергийна ефективност,
енергийна сигурност; Борба с бедността; Социално включване; Борба с опустиняването;
Оценка за въздействието върху околната среда; Опазване на биоразнообразието;
Управление на отпадъците; Околна среда и здраве; Възстановяване и развитие на градската
среда; Зелена икономика; Енергийна ефективност; Заинтересовани групи на влияние, роля
на жените и младежта; Обществени съвети по Местен дневен ред 21; Управление на
природните ресурси; Срещата на високо равнище в РИО 2012; Привеждане на  дейността на
бизнеса и публичната администрация в съответствие с  политиките за устойчиво развитие;



Локални и браншови модели на осъществяване на политики на устойчиво развитие в
местен и национален план; Гражданско участие при формиране на политики на бизнеса и
администрацията; Граждански контрол на изпълнението на политики на администрация и
бизнес; Лобиране, застъпничество, кампании – деклариране и защита на интереси и права.

2. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН САЙТ – ЕЛЕКТРОННА
ПЛАТФОРМА – ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Необходимост: защита на човешки права; защита на околна среда; защита на
обществено здраве; постигане на социална, икономическа и екологична отговорност в
дейността на бизнеса и администрацията

Цели: организиране, институционализиране, представяне и защита на интересите на
неправителствения сектор при формиране и контрол на политики на бизнеса и
администрацията за постигане на устойчиво развитие

Рубрики и функции:

Граждански контрол – подай сигнал, подкрепи петиция, неотложна гражданска намеса,
проследяване на дейност и резултати

Гражданско представителство – номиниране и избор на НПО представители в
обществени и консултативни съвети, граждански позиции и становища, проследяване на
дейност и резултати

Застъпничество – кампании – дарителски, екологични, правозащитни

Информационен бюлетин – граждански активности, добри практики

Новини – текст, снимки, аудио, видео, коментари

Проекти – отворени програми за финансиране, консултации

За нас – Представяне - Стани член – Дарителство – Доброволчество – Документи –
Конференции – Годишни доклади - Застъпничество - Петиции – Неотложна гражданска
намеса – Галерия – Медиите за нас – Контакти

Библиотека:

Устойчиво развитие – околна среда, човешки права, климатични  промени, обществено
здраве,  управление на отпадъците, управление на природните ресурси, опазване на
биоразнообразието, групи на влияние, коренно население, културна идентичност,
национална идентичност, социална отговорност, икономическа отговорност, развитие на
градската среда, бедност, образование, социално включване

Добро управление – добро управление, добра бизнес практика



Върховенство на закона - БГ- нормативни актове – европейско право –международни
конвенции – стратегически документи

Гражданско участие – Обществени съвети - Консултативни съвети - НПО-представителство
– Становища и доклади - НПО-стандарти

3. СЪЗДАВАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТВ-ПРЕДАВАНЕ ЗА ХОРАТА И ПРИРОДАТА

Формат: седмично 45 минутно магазинно предаване

Аудитория и цели: семейно предаване, популярно, формиращо  култура на
опазване на околната среда, общественото здраве, градската среда, енергийна
ефективност, националната и културна идентичност, човешки права, социална и
икономическа справедливост, активна и модерна гражданска позиция на европейски
граждани с европейски стандарти

Съдържание:

Импресия - за  хармонията между природата и хората

Обществено мнение - репортаж по актуална тема, поставена от активни граждани: околна
среда, обществено здраве, човешки права, социална и икономическа справедливост

Експертно мнение - интервю/коментар с експерт/държавник на актуална тема, поставена
от активни граждани: околна среда, обществено здраве, човешки права, социална и
икономическа справедливост с експерт/държавник

Дискусия - между представители на заинтересаваните страни по актуална тема, повдигната
от активни граждани: околна среда, обществено здраве, човешки права, социална и
икономическа справедливост

Вътрешен/външен калейдоскоп - актуални събития на заплахи за сигурността от
взаимодействието хора-хора и хора-природа – бедствия, кризи, катализми, рискове –
управление и превенция

Образователна поредица: ерудите разказват  Азбука на устойчивото развитие/ Азбука на
любовта към родината

Тематичен кръг за показване и коментиране на добри и лоши практики:

- Достъп до информация; Околна среда и здраве; Управление и оползотворяване на
отпадъците; Възстановяване и развитие на градска среда; Промишлени замърсявания;
Климатични промени; Бедствия, кризи, заплахи, прогнозиране и идентифициране,
управление и превенция; Обществени съвети и консултативен процес по Местен дневен



ред 21 и Цели на Хилядолетието; Среща на върха РИО 2012; Съхраняване на местни
общности и коренно население; Социално включване; Запазване на културната и
националната идентичност;  Граждански контрол и гражданско участие; Мандат на
публичната администрация за устойчиво развитие; Синхронизация на бизнеса с политиките
на устойчиво развитие; Роля на заинтересованите групи на влияние при формиране на
политиките

4. УЧРЕДЯВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ И АНТИНАГРАДИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Мотиви: Според цели на Хилядолетието, Местен дневен ред 21 – документи на ООН
и Стратегията за устойчиво развитие на ЕС формирането и контрола на политики за
устойчиво развитие на администрацията и бизнеса не могат да бъдат осъществени без
участие на заинтересованите групи на влияние – гражданите и техните организации.
Културата на опазване на околната среда, общественото здраве  и човешките права  не
може да бъде създадена и развита в гражданското общество без активната съпричастност
на гражданите. Инициативата на Коалиция за устойчиво развитие е насочена съм
създаването на активност у гражданите и техните организации да опознаят критериите за
добра или лоша администрация, за добра и лоша бизнес практика, за мандата, който
администрацията и бизнеса трябва да поемат в своята дейност с  грижа за околната среда и
общественото здраве, за разумно управление на природните ресурси, за намаляване на
рисковете и бедствията и подобряването на качеството на човешкия живот.

Инициатива: Коалиция за устойчиво развитие учредява Годишни награди за
отличаване на добри и лоши практики на администрацията и бизнеса в сектор устойчиво
развитие по следните критерии: опазване на околната среда, опазване на общественото
здраве, опазване, възстановяване и развитие на градската среда, грижа за коренното
население и местните общности, борба с климатичните промени, оползотворяване на
отпадъците, опазване на биоразнообразието, консултации със заинтересованите групи на
влияние, гражданско представителство и гражданско участие, подкрепа на малцинствени
групи и хора в неравностойно положение, социална и икономическа отговорност и
справедливост.

Участници: Активни граждани и граждански организации и групи, изпратили
надлежно предложения за номинации до Общественото жури.

Допустимост: Да има представени мотивирано предложение с ясен подател, точни
данни и обстоятелства от констатираната лоша практика, липса на екологична, социална и
икономическа отговорност, доказателства във вид на снимки, докменти, звукови и
видеофайлове. Да става ясно до какво води подобна лоша практика или добра практика –
последствия, въздействие, резултати и какви са очакванията на подателя на номинацията.
Изключва се възможноста да бъдат радзглеждани предложения на граждани и граждански
групи с некоректни прояви, граждански сдружения, несподелящи стандартите за добро



управление на НПО, както и на политически партии и организации, търговски дружества,
публична администрация.

Процедура: Обществено жури одобрява или отхвърля номинациите, а одобрените
качва на електронна платформа – за публичност и прозрачност на предложените за
обществен достъп и обществено мнение добри/лоши практики. Последващи обстоятелства
в политиките на номинираните могат да повлияят върху по нататъшното
присъствие/отсъствие в класациите „про” или „анти”. В края на годината Общественото
жури определя получателите на награда и антинаграда в категории бизнес, администрация.
Възможно е връчването на призове и на медии с принос в поощряването на политики и
практики на устойчивото развитие или със заслуги за премълчаването или прикриването на
практики на лошо управление и лоша бизнес практика, обратни на политиките на
устойчивото развитие.

Церемония на връчване: Публична церемония с присъствие на номинираните и
отличените, на активните граждани и организации, посочили примери за добри/лоши
практики на устойчиво развитие, с участие на медиите и на водещи експерти и дейци на
устойчивото развитие в страната, ЕС и по света.

Награди и антинагради: Изработват се символи, които се връчват като антинаграда и
награда на годишна церемония, придружени със свидетелства.

5. ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ НА ОБУЧИТЕЛЕН И КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Обучение по политики на ООН и ЕС за устойчиво развитие, размяна на добри практики.

Презентиране на демонстрационни модели за енергийна ефективност, управление на УОЗ,
оползотворяване на отпадъците, управление на природните ресурси, опазване на
биоразнообразието, опазване на околната среда, борба с климатичните промени.

Създаване и дейност на обществени съвети с консултативни функции за формиране на
политики с участието на заинтересовани грлупи на влияние по Местен дневен ред 21 и
Цели на хилядолетието за развитие.

Идентифициране на програми и бенефициенти, разработване на проекти, управление на
проекти, одит, контрол е отчитане на  проекти.

Сертифициране, проучвания, експертизи, консултации, екологични оценки.

Изграждане на капацитет по устойчиво развитие на публична администрация, бизнес и
нестопански сектор. Разработване на политики, институционализиране на политики,
управление и консултиране на добри практики.



Организиране и провеждане на лобиране, застъпничество и кампании за  възвеждането на
устойчиви политики и добри практики.

6. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ „40 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

Участници: дейци на европейските и международни организации по устойчиво
развитие, ръководители на българската публична администрация, бизнеса, научния и
гражданския сектор, медии

Цели: дешифриране на посланията на Рио 2012 в глобален, регионален,
национален и местен план, консолидиране на българската общност на дейците за
устойчиво развитие за действие и реализация на политиките

Програма:

История на българското и световното движение за устойчиво развитие

Международните организации за необходимостта от институционализиране на
идеите и целите на устойчивото развитие по дневен ред от срещата в Рио 2012.

Бизнесът и устойчивото развитие

Публичната администрация и устойчивото развитие

Гражданските организации и устойчивото развитие

Медиите и устойчивото развитие

7. ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ
“ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ 2012”

Необходимост: Транфер на информация и знания към заинтересованите групи на
влияние относно стратегически енергийни проекти, предвиждани да се състоят на
територията на Р България, които централната българска администрация договаря с чужди
инвеститори без режим на консултации и обмяна на становища с местните власти, научния
и гражданския сектор

Цел: Публичност и прозрачност на необходимостта и безопасността на стратегически
енергийни проекти, проучване, анализ и дискусия между представители на
администрацията, бизнеса, гражданските организации, научния сектор и медиите и контакт
с представители на инвеститорите

Проекти: АЕЦ „Белене”; „Южен поток”; „Бургас – Александруполис”; „Набуко”;
„Шистов газ”



8. СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ ЗА ВРЕДНИТЕ
ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ БУРНО СЪВРЕМЕННО
РАЗВИТИЕ НА МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

Необходимост: Увеличените добив  и преработка на минерали и суровини са се
състояли без създаването и контролирането на рамка за добри практики на устойчиво
развитие на фирмите - оператори, както и на местните власти и регионите, където се
извършват дейностите. Вредните последствия върху коренното населние и околната среда
са на път да станат непреодолими, ако  не се вземат предвид и не се изпълнят всички
критерии за оценка на въздействието върху общественото здраве и околната среда,
съществуващи в правните норми на Р България, ЕС и международните конвенции. Най–
достъпният начин на предизвикване на намеса и осъществяване на политики на устойчиво
развитие е изработването и разпростанението на документален филм с реалностите към
днешна дата – с представяне на непредставените гледни точки.

Цели: Да се покаже картината на настоящето, да се предизвика обществен дебат, да
се включат всички заинтересовани групи на влияние в изготвянето на механизъм на
съгласуване на интересите при добива и преработката на минерали и суровини - за разумно
управление на природните ресурси при опазване на човешкото здрве, околната среда,
градската среда, социалната и икономическата справедливост, интересите на коренното
население.

Тема: Коренното население е непредставено при  формулирането и
осъществяването на политики на бурно  увеличаване на добива и преработката на
минерали и суровини в местата, където живее, търпи вредни влияния,  не е защитено с
програма за възстановяване и компенсиране на последствията и липсва механизъм да я
поиска и да я постигне. Бедност, болести, разрушена градска среда, компрометирана
природа и депопулация – за местното население, увеличени печалби на фирмите-
оператори, „слепи” за еконарушенията контролни административни органи - са контрастите
в реалността.

9. УЧРЕДЯВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ ПО МЕСТЕН ДНЕВЕН РЕД 21 И
ЦЕЛИ НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ

Необходимост: По настояване на Комитета на регионите на срещата в Рио - 2012 ще
бъде приет механизъм за рестартиране на забавена и забравена дейност от националните
правителства и международните организации за създаване и функциониране на
обществени съвети но Местен дневен ред 21 като основна форма за съгласуване на
интересите на заинтересованите групи на влияние с бизнеса и администрацията за
хармоничното развитие на отношенията хора-хора и хора – природа. Редно е България да
се подготви и да се включи своевременно в актуализирането на тази глобална и регионална



инициатива, която дава нов шанс за местното развитие с използването на  енергията и
капацитета на активните граждани.

Цели: Активни граждани, заседаващи паралелно с местната изпълнителна власт и
общинската администрация в Обществен съвет без разпоредителни, с консултативни
функции, и  контактуващ регулярно с местните органи на властта за  формирането и
контрола на политики, желани от суверена и създаващи мотивация за осъществяването им:
за превенция и управления на рискове и кризи, за високо качество на човешкия живот.

Програма: Консултиране, създаване, учредяване, дейност на обществени съвети в
големи, средни и малки български общини –демонстрационен модел за  мултиплициране в
страната

КОАЛИЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ПРЕДЛАГА ПРЕЗ 2012 Г. ПАРТНЬОРСТВО,
СЪТРУДНИЧЕСТВО И УЧАСТИЕ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА
ИНИЦИИРАНИ ОТ НЕЯ АКТИВНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЦЕСА НА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ „РИО+20” НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ - НА МЕСТНИ ВЛАСТИ И
ЦЕНТРАЛНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ, БИЗНЕС И ИНДУСТРИЯ, НАУКА,
ТЕХНОЛОГИЧНИ И ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ, ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕДИИ, НА
ИНСТИТУЦИИТЕ НА ООН, ЕС И НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИТЕЛСТВА И МЕЖДУНАРОДНИ
ОРГАНИЗАЦИИ.
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