
… малко повече за „устойчивото развитие”  
 
Основната идея на разбирането за устойчиво развитие е, че всяко поколение 

е отговорно за решаване на своите проблеми и не трябва натоварва 
следващите поколения с тях.  

Класическата дефиниция за понятието Устойчиво развитие, дадено от 

норвежката бивша президентка Гру Брундланд през 1987г. в официален 
доклад „Нашето общо бъдеще”, представен и разгледан от Общото събрание 

на ООН и възприета от него гласи:  

"Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на нуждите на 

настоящето, без да отнема възможността на бъдещите поколения да 
посрещат своите собствени нужди." 

 

След това, през 1992г. в Рио де Жанейро, Асамблеята на ООН за околна 
среда и развитие приема програма за устойчиво световно развитие Agenda 
21. В тази програма се дефинират четири основни групи задачи: 

 Социално-икономическо развитие 

 Управление на ресурсите – включващо: осигуряване чистота на 

атмосферния въздух, рационално планиране и използване на 

земеделските земи, борба с обезлесяването, опазване на екологичните 
системи, съхраняване на планинските региони, поддържане на 

биоразнообразието, съхраняване на източниците на питейна вода, 
управление на отпадъците и пр. 

 Подобряване на участието на бизнесорганизациите и 

неправителствените организации в обществения живот 

 Средства за реализация, свързани с промяна на обществено съзнание, 

култура и пр.  

Търсенията за обогатяване на класическото определение за устойчиво 
развитие продължават и днес, а процесът за изпълнение на Програма 21 е 

свързан с тежки дискусии между трите основни ключови играча – 
правителства, синдикати/неправителствени организации, работодатели. Като 

се прибави глобалния контекст и се отчетат и ргеионалните и национални 
различия, можем да си представим колко труден и бавен е процесът на 

постигане на консенсус, приемлив за всички страни.   

Дефиницията за устойчиво развитие е приета и в българското 

законодателство. Тя е включена в заключителните разпоредби на Закона за 



опазване на околната среда и с нея е дадено определение на понятието 
„устойчиво развитие”, като в допълнение е отбелязано, че устойчивото 
развитие обединява два основни стремежа на обществото: постигане на 

икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт и 
опазване и подобряване на околната среда сега и в бъдеще. 

Можем да обобщим, че триединната концепция за устойчивост, в трите си 
оси  - екология – икономика -  социалните въпроси е основен принцип на 

устойчивото развитие. 
 


