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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

Идеята за написването на монографията се породи по време 

на Четвъртата международна научна конференция “Образование за 

отговорно управление: Нови изследователски въпроси за постигане 

на напредък в изпълнението на Целите за устойчиво развитие”, 

проведена през септември 2017 г. в гр. Куритиба, Бразилия. 

Участниците в конференцията акцентираха върху идеята, че освен 

конвенционално обучение и учене за получаване на стандартно, но 

задължително знание по основни аспекти и дейности на социалния 

живот, определени индивиди и социални групи трябва да знаят и 

приемат Глобалните цели за устойчиво развитие на обществото. Тези 

цели са заложени в приетата от Общото събрание на ООН през 

септември 2015 г. Програма за устойчиво развитие 2030, която се 

стреми да подобри комплексно качеството на живота на всички 

жители на планетата. 

Обучаващите се по Глобалните цели за устойчиво развитие 

трябва да знаят, че тези цели са план за постигане на по-добро и по-

устойчиво бъдеще за всички, да ги подкрепят по най-добрия начин и 

да бъдат активни участници в процеса на постигането им. 

Настоящата колективна монография съдържа информация за 

всяка от седемнадесетте Глобални цели за устойчиво развитие. За 

коментар и обучение авторите са се спрели на седем стратегически 

цели.  

В реализацията на тази многостранна разработка участваха 27 

автори от десет държави – България, Литва, Полша, Русия, Украйна, 

САЩ, Мексико, Бразилия, Египет и Индия, разположени на 5 

континента (Европа, Северна Америка, Южна Америка, Африка и 

Азия). 

Тези автори представят на български, руски и английски език 

в различен формат своите гледни точки и мнения по третираната 

проблематика. Редакторите прецениха, че е необходимо да запазят 

оригиналния език, на който са представени разработките. 
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INTRODUCTION 

 

 

The idea of writing this monograph was conceived during the 4th 

“Responsible Management Education Research Conference: New Research 

Questions for Advancing the Implementation of the Sustainable 

Development Goals”, held in September 2017 in Curitiba, Brazil. The 

conference participants focused on the idea that besides conventional 

education and learning for obtaining standard but mandatory knowledge of 

basic concepts and activities of social life, certain individuals and social 

groups should know and accept the Global Goals for Sustainable 

Development.These goals are set out in the 2030 Agenda for Sustainable 

Development, adopted by the UN General Assembly in September 2015, 

which aims to improve the quality of life for all the inhabitants of the 

planet. 

Those who are taught the Sustainable Development Goals should 

know that these goals are the blueprint to achieve a better and more 

sustainable future for all, support them in the best way, and be actively 

involved in the process of achieving them. 
The present collective monograph contains information on each of 

the seventeen Global Sustainable Development Goals. The authors have 

chosen seven strategic goals to comment on and teach. 

Twenty-seven authors from ten countries – Bulgaria, Lithuania, 

Poland, Russia, Ukraine, USA, Mexico, Brazil, Egypt and India, situated on 

five continents (Europe, North America, South America, Africa and Asia) – 

have made their contributions in this multifaceted work. 

These authors present their own scientific viewpoints and opinions 

on the issues under consideration in different languages (Bulgarian, 

Russian and English) and formats. The editors considered it necessary to 

preserve the original language in which the contributions are written.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ  

И ПРАКТИКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

(общие положения, перспективы реализации, развитие и 

межязыковый трансфер терминологической парадигмы) 

 

Черенков В. И.1, Марьяненко В. П.2, Нос В. А.3,  

Черенкова Н. И.4, Цой Е. В.5 

 

 

Концепция «устойчивое развитие», начиная с появления (1987) 

ее самой общей формулы – «Развитие, которое удовлетворяет потреб-

ности настоящего без ущерба будущим поколениям в удовлетворении 

их собственных потребностей»6 – получила исключительно обширное 

распространение по всему миру. Эта концепция постоянно совершенст-

вуется и обрастает массой документов ООН, отчетов исследовате-

льских организаций, материалов конференций, монографий и научных 

статей, входит в курсы университетов и освещается в СМИ. От приве-

денной выше абстрактной формулировки постепенно произошел пере-

ход к более конкретной (2016): «…непрерывный процесс сбалансиро-

ванного социально-экономического развития, находящегося в гармонии 

с глобальной окружающей средой»7. В конечном итоге, определились 

конвенциональные цели и задачи устойчивого (ЦУР)8. Изменения кон-

тента указанных дефиниций показывает переход, как общественного 

сознания, так и академической научной парадигмы, от нечеткого при-

зыва жить в полной гармонии — между бизнесом, людьми и природой 

— к формированию конкретных направлений и способов иссле-

                                           
1 Черенков Виталий Иванович - д.эк.н., профессор, Высшая школа менеджмента 

Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: cherenkov_47@mail.ru 
2 Марьяненко Виктор Павлович - д.эк.н., профессор, Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический университет, e-mail: prof.marianenko@mail.ru  
3 Нос Виктор Анатольевич - д.эк.н., профессор, Санкт-Петербургский государст-

венный экономический университет. e-mail: 79119200511@yandex.ru  
4 Черенкова Наталия Ивановна – к.фил.н., доцент, Санкт-Петербургский государст-

венный экономический университет, e-mail: cherenkovanat51@gmail.com  
5 Цой Екатерина Владиславовна – к.эк.н., финансовый директор ООО «НЭК», г. 

Санкт-Петербург, e-mail: tsoykatya@mail.ru 
6 WCED. Our Common Future, Oxford, New York University Press, 1987, pp. 8–43. 
7 Sustainable Development: Theories, Strategies and Global Governance Systems, 2016. 

Available at: http://www.iias.edu/pdf_16/cfp_sustainable_development_2016.pdf 

(accessed on January2019). 
8 Sustainable development Goals, UNDP, On-line, URL; https://www.undp.org/content/ 

dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf (accessed on 

January2019) 
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дований, мониторинга и действий для создания указанной гармонии: 

как во времени (между поколениями), так и в пространстве (между 

странами/регионами с различными уровнями социально-экономи-

ческого развития). На пути от разработки концепции устойчивого 

развития до ее внедрения оказалось необходимым разрешить 

множество различных по своей природе, но взаимосвязанных проблем. 

Авторы, имея определенный жизненный опыт (в частности, памятуя о 

неудачной попытке гармонического развития советского общества и 

личности «на пути к коммунизму»), сохраняют осторожность в 

оптимистических оценках реализации этой концепции, но, в принципе, 

считают ее возможной и желательной альтернативой традиционному 

типу развития капиталистического общества с доминантой «цен-

ностей» общества потребления, который демонстрирует тупиковый 

путь человечества в никуда. 

 

Общие вопросы и опыт реализации концепции устойчивого 

развития 

Концепция устойчивого развития – в любой ее интерпретации – 
имманентно находится в контрапозиции к традиционному 
капиталистическому развитию, направляемому пресловутой 
«невидимой рукой» рынка, что ежечасно порождает, при самых благих 
намерениях ее внедрения, и обнаруживает множество проблем. Самая 
общая проблема понимания сущности концепции устойчивого развития 
начинается с того, что сам термин «sustainable development», а особенно 
его адаптация в неанглофонные терминологические парадигмы9 
оценивается неоднозначно и неоднократно подвергался критике. 
Неопределенность этой – корневой для концепции устойчивого 
развития – дефиниции (безотносительно к ее терминированию) была 
ранее очень метко характеризована10: «Устойчивое развитие 
критикуется на протяжении многих лет за то, что представляется как 
обширная концепция, которая для каждого что-то значит, но не может 
быть четко определена». В то же время, политическая 
привлекательность концепции устойчивого развития столь велика, что 
трудно найти ту сферу человеческой деятельности и социально-

                                           
9 Багиев Г.Л., Черенков В.И., Черенкова Н.И. Маркетинг для реализации концепции 

устойчивого развития: сущность и терминологическая парадигма // Известия Санкт-

Петербургского государственного университета, 2018, №4(112), С. 139-152. 
10 Verles, M. (2016). Sustainable Development. From Kyoto to Paris & beyond. 

http://www.goldstandard.org/sites/default/files/documents/marion_verles_sd_kyoto_paris_

beyond.pdf. (accessed on January2019) 
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экономическую дисциплину, где она, в том или ином виде, не смогла 
найти себе место.  

 

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
1) Ликвидация нищеты 

2) Ликвидация голода 

3) Хорошее здоровье и благополучие 

4) Качественное образование 

5) Гендерное равенство 

6) Чистая вода и санитария 

7) Недорогостоящая и чистая энергия 

8) Достойная работа и 

экономический рост 

9) Индустриализация, инновации и 

инфраструктура 

10) Уменьшение неравенства 

11) Устойчивые города и населенные 

пункты 

12) Ответственное потребление и 

производство 

13) Борьба с изменением климата 

14) Сохранение морских экосистем 

15) Сохранение экосистем суши 

16) Мир, правосудие и эффективные 

институты 

17) Партнерство для устойчивого 

развития 

 
Не имея ни возможности, ни намерения анализировать многие 

политические декларации. появившиеся в странах-членах ООН, 
приведем лишь выдержку из одного официального документа «Italy’s 
2017 National Sustainable Development Strategy»11, уточняющего 
положения Повестки дня 2030 (2030 Agenda12) для случая Италии: 
«NSDS обеспечивает конкретную деятельность по пяти измерениям 
Повестки дня: «Люди (People), Планета (Planet), Процветание 
(Prosperity), Мир (Peace) и Партнерство (Partnership)», а также ряд 
«векторов устойчивости» – комплексных взаимопересекающихся 
областей действий, которые существенны для руководства, 
управления и мониторинга интеграции целей устойчивого развития в 
национальную политику, национальные планы и проекты». 
Доступный авторам релевантный контент Интернета позволил сделать 
заключение, что такие примерно тексты, отражающие дух и стиль 
документов ООН, присутствуют практически во всех национальных 
правительственных и партийных документах, касающихся устойчивого 
развития. Причем, вне зависимости от уровней социально-
экономического развития рассматриваемых стран. Правительство РФ 
также и давно (1996) приняло соответствующий документ «Концепция 
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию».  

Важно отметить, что на уровне документов ООН и отчетов стран-
членов устойчивое развитие понимается как глобальный процесс, в 

                                           
11 http://www.oecd.org/gov/pcsd/20181016%20Italy_country%20profile.pdf 
12 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Online, URL: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%

20Sustainable%20Development%20web.pdf (accessed on January2019) 
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который, судя по результатм недавнего (2018) исследования, 
выполненного PWC13 в части касающейся России 67% (38%)14 
опрошенных компаний игнорируют ЦУР, 27% (37%) считают ЦУР 
приоритетными, а 6% (25%) являются приверженцами ЦУР. Нетрудно 
заметить, что внедрение концепции устойчивого развития в России 
существенно отстает от мирового уровня. Фундаментальная проблема 
устойчивого развития фактически проистекает из предшествующего и 
настоящего нерегулируемого действия основного закона капитализма, 
что выражается в совокупности вряд ли добровольно разрешимых 
противоречий между имманентными интересами трех мегадоменов 
(Profit — People — Planet), составляющих известную 3Р-структуру (рис. 
1) — вовлеченных в многомерные взаимодействия на пути к хорошо 
продвигаемому «всеобщему и всемирному устойчивому развитию».  

Положение о принципиальной реализуемости концепции 
устойчивого развития вызвал в научных и общественных кругах 
довольно противоречивую дискуссию. Так, один из наших прежних 
обзоров литературы, касающейся теории и проблем устойчивого 
развития15 показал, что существуют полярные интересы субъектов 
(стейкхолдеров) устойчивого развития и понимания, касающиеся 
перспектив преобразования спекулятивной концепции устойчивого 
развития от очень привлекательной, но идеи, до ее внедрения в реальный 
глобальный контекст будущего социально-экономического развития 
человечества. С одной стороны, обнаружен крайний скептицизм16, с 
другой стороны — ряд свидетельств успешного внедрения указанной 
концепции17, вплоть до возникновения нового типа корпораций – 
сертифицированные как «устойчивые» корпорации, Corps B, которые 
могли быть оценены как создающие долговременную стейкхолдерскую 
ценность за счет внедрения бизнес-стратегий, сфокусированных на 

                                           
13 Цели устойчивого развития бизнеса в России и мире, PWC [Электронный ресурс] 

URL; http://www.globalcompact.ru/upload/iblock/6ac/Smirnova-V.A.-TSeli-

ustoychivogo-razvitiya-biznesa-v-Rossii-i-v-mire.pdf (Обращение январь 2019) 
14 В скобхах здесь и далее даем для сравнения данные, полученные для мирповой 

бизнес-среды в целом. 
15 Nos V. A., Cherenkov V. I. Nekotoryye voprosy stanovleniya i realizatsii kontseptsii 

logistiki ustoychivosti [Some issues of the formation and implementation of the concept of 

logistics sustainability]. Zhurnal pravovykh i ekonomicheskikh issledovaniy [Journal of 

Legal and Economic Research], 2018, no. 3, pp. 175–188. 
16 Latouche S. Sustainable Development as a Paradox. Economist, University of Paris, 

2003.: www.rsesymposia.org/.../File/1151679499-Plenary2_Latouche.pdf (аccessed on 

November 2018); Redclift M. R. Sustainable Development (1987-2005) Oxymoron 

Comes of Age Horizons. Antropológicos, Porto Alegre, 2006, ano 12, n 25, pp. 65–84. 
17 Muga H. E., Thomas K. D. Cases on the Diffusion and Adoption of Sustainable 

Development. Practices Information Science Reference, 2013, 321 p. 
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этических, социальных, энвиронментальных, культурных и 
экономических измерениях ведения бизнеса18. 

 
               

      Товар /  
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обитания 

[HD] 

     

      

      Вход      

      Общество 
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      Выход      
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бизнеса 
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Знание  

[MP/K] 

      Экологическая 

проблема [EP] 

Природные  

ресурсы 

[NR] 
 

    

               

Рис. 1. Упрощенная концептуальная логико-графическая модель  

макроэкономической ГСЭ-системы  

Источник: разработка авторов 

 

Несмотря, на существование множества работ по вопросам 

теории и практики устойчивого развития (его концептуализации и 

операционализации), собственно категория устойчивости (во всяком 

случае, в России) не получила необходимой проработки, хотя именно 

                                           
18 Michelini L., Nigri G., Iasevoli G., Grieco С. B Corps and their social impact 

communication strategy: does the talk match the walk? XIII Congresso Annuale della 

Societa’ Italiana Marketing, Università di Cassino 20–21 ottobre 2016. Available at: 

https://www.researchgate.net/publication/311571726_B_Corps_and_their_social_impact_

communication_strategy_does_the_talk_match_the_walk (аccessed on November 2018). 
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эта исходная категория устойчивого развития, будучи недостаточно 

понятой таит в себе источник методологических ошибок, которые 

могут исказить понимание производной от устойчивости понятийно-

категориальной парадигмы. Более того, «устойчивость» как 

экономическая категория часто воспринимается исключительно в 

технократическом понимании этого термина; то есть, как способность 

национальной экономики сопротивляться внешним воздействиям19. 

Устойчивость в контексте социально-экономического развития 

(как показывает анализ релевантных статей) – категория 

интердисциплинарная. Все-таки, в повседневной общественной 

практике категория «устойчивость» традиционно воспринимается как 

категория так называемых точных наук. Поэтому, выбор 

русскоязычного термина «устойчивое развитие» вызывал 

определенные опасения по поводу его отражения в общественном 

сознании, что, на наш взгляд, особо значимо для создания и 

корректировки учебной и учебно-методической литературы, 

необходимой для организации обучение в предметной области 

устойчивого развития. Однако термин «устойчивое развитие» не только 

состоялся, но и породил мощную терминологическую парадигму20. Так 

что сегодня рассуждения на эту тему имеют относительную ценность. 

С другой стороны, именно требование строгости инженерного 

мышления может переносить в экономику сущность устойчивости 

экономических систем, предполагающую достижение целей 

устойчивого развития надежными и финансово обеспеченными 

способами, где особое внимание уделяется минимизации потребления 

ресурсов (материальных, природных, интеллектуальных, 

энергетических и т.п.). 

Попутно заметим, что, на наш взгляд, довольно слабый и часто 

критикуемый документ, который предназначался определить стратегию 

развития России до 2020 года– «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года»21 – как-то обошелся без собственно концепции устойчивого 

развития, по крайней мере, в ее конвенциональной трактовке. 

                                           
19 Воробьева И.П. Устойчивость экономики и проблемы ее обеспечения в 

современной России // Вестник Томского государственного университета, 2012, 

Экономика №1(17), с. 18-25 
20 Багиев Г.Л., Черенков В.И., Черенкова Н.И. Цит. Соч. 
21 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс] URL: 

http://static.government.ru/media/files/aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf 

(Обращение - январь 2019)  
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«Устойчивый» (в различных грамматических формах) можно лишь 

отнести к возможности сопротивляться внешним рискам, обеспечивать 

постоянный рост и т.п.; например, «устойчивость российской 

финансовой системы» (с. 2), «устойчивый характер экономического 

роста (с. 3), «устойчивое повышение заработной платы» (с. 12), 

«устойчивое воспроизводство лесного богатства страны» (с. 15) и т.п. 

Концептуальная логико-графическая модель ГСЭ-системы (рис. 

1) представляет собой – исходя из понимания природы каждого из трех 

мегадоменов (Profit — People — Planet) сложнейшее переплетение 

макроэкономических обменов (которые множатся в действительности 

на мезо- и микроуровнях), позволяющие осуществлять социально-

экономическое воспроизводство условной макроэкономической 

системы. Заметим, что сложность оценки устойчивого развития даже в 

рамках такой упрощенной модели ГСЭ-системы весьма высока и 

характеризуется многомерностью (рис. 2), а разнообразие их природы 

требует организации интердисциплинарных исследований.  

Нетрудно заметить, что в ходе воспроизводства системы 

отношений «капитал-труд» («бизнес-общество») происходит 

кумулятивный темпоральный процесс ухудшения положения как 

окружающей среды в целом, так и среды обитания членов общества в 

частности (отмечено на модели серым фоном соответствующих блоков: 

«Отходы / Загрязнение»  «Ухудшение среды обитания» и «Отходы / 

Загрязнение»  «Экологическая проблема»). Свой негативный и 

немалый вклад в экологическую проблему Земли вносит и 

повседневная деятельность человека латентно считающего себя «Царем 

природы», в значительной степени определяемая низкой 

энвиронменетальной грамотностью и грамотностью устойчивости22: 

(«Отбросы / Загрязнение»  «Экологическая проблема»). В этих 

обменах, имеющих место в «идеальной», не имеющей конфликта 

интересов ГСЭ-системе, предполагается наличие равновесия по 

Парето. Можно считать, что идеальная статичная ГСЭ-система такова, 

что интересы трех мегадоменов (рис. 1) соблюдаются настолько, 

насколько это возможно в данной системе и при данных условиях. 

Однако понятие оптимальности по Парето не позволяет окончательно 

решить вопрос о том, какое состояние системы следует считать 

наиболее удачным согласованием интересов этих трех мегадоменов 

(особенно, принимая во внимание динамику системы во времени).  

 

                                           
22 Dale, A. and Newman, L. Sustainable development, education and literacy, 

International Journal of Sustainability in Higher Education, 2006, 6(4): 351-362 
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Рис. 2. Карта основных позитивных и негативных показателей устойчивого развития 

ГСЭ-системы, сгруппированных в рамках мегадоменов 3Р-структуры (рис. 1) – [1], [2], 

[3] и трех мегадоменных интерфейсов – [4], [5], [6]. 

Легенда: [1] чистый воздух; вода и почва; выбросы; восстановление природы; 

экологически ответственный образ жизни и повторное использование отходов; 

выбросы и разливы; сохранение/деградация биоразнообразия; [2] многообразие 

институтов; права человека; связь социальных проектов с населением; трудовые 

отношения; [3] инновации; эффективность капитала; риск-менеджмент; 

рационализация размеров маржи; темпы роста; общий доход акционеров; [4] 

безопасность и здоровье; экологические нормы и регулирование; глобальное изме-

нение климата; обеспечение питьевой водой; кризис-менеджмент; экологическое 

право; [5] создание рабочих мест; повышение квалификации; импульсы локального 

экономического развития; социальные инвестиции бизнеса; этика бизнеса; 

социальные гарантии; [6] эффективность использования ресурсов; менеджмент 

энвиронментального качества товаров; рациональное управление данными о 

продукте/услуге на протяжении жизненного цикла. 

Источник: Bhandari, M. 2018 Sustainable development: Need of the hour. K.R. 

Mangalam University, On-line URL: https://krmangalam.edu.in/blog/ sustainable-

development-need-hour/ (accessed on at March 2019) – с измененным авторами 

дизайном и некоторыми исправлениями. 

 

Задача согласования интересов в ГСЭ-системе могла бы быть 

формализована, если бы все интересы и условия могли быть заданы в 

этой системе. Однако это – утопия. Если рассматривать эти обмены в 

структуре модели четырех капиталов23 - произведенный, человеческий, 

социальный и природный (built or manufactured, human, social & natural 

capital, соответственно), – определяющих процесс производства и 

                                           
23 Muldera, K., Costanzaa, R. and Erickson, J. 2005 The contribution of built, human, 

social and natural capital to quality of life in intentional and unintentional communities, 

doi:10.1016/j.ecolecon.2005.09.021 
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генерации человеческого благосостояния, то также можно заметить, 

что в основе воспроизводства трех первых лежит «инвестирование», 

относимое на счет природного капитала. В ретроспективе, 

систематизированных мероприятий по воспроизводству природного 

капитала такого уровня, чтобы восстановить status quo не 

производилось. Сначала, в силу незначительного влияния человеческой 

деятельности на экосистемы, а в дальнейшем в силу противоречия 

между краткосрочными выигрышами субъектов капиталистического 

производства и долгосрочными потерями общества в целом. Заметим, 

полноты ради, что а контексте проблем устойчивого развития, также 

используется модель пяти капиталов24, включающая в себя 

опосредующий любую деятельность финансовый капитал.  

Более века тому назад, Альфред Парето взял за отправную 

точку построения политической экономии тот факт, что на Земле 

имеет место конечное количество энергии и материи, при 

фиксированном импорте энергии (преимущественно в виде 

солнечного света) и минимальном импорте материи. Все что мы 

потребляем, берется из этой замкнутой системы и, в той или иной 

форме, возвращается в эту же систему. Положим, что наша 

идеализированная ГСЭ-модель (рис. 1) находится в состоянии 

оптимальности (по Парето), а все обозначенные в модели обмены 

эквивалентны и не ухудшают благосостояния ни одной из сторон. 

Теперь, если рассмотреть исходные положения, приведшие к 

необходимости появления концепции устойчивого развития, то среди 

них обнаруживается ограниченность природных ресурсов. Именно 

ресурсы существенны для экономик мира в стремлении к отысканию 

некоторого оптимума потребления и эксплуатации имеющихся в 

наличии ресурсов. Согласно концепции уровня оптимальности по 

Парето, такое состояние предполагает, что улучшение благосостояния 

любого мегадомена в замкнутой ГСЭ-модели взаимных обменов не 

возможно без ухудшения положения как минимум одного из других, 

входящих в эту систему мегадоменов.  
Изменить в лучшую сторону положение одной из подсистем 

находящейся в состояние равновесия по Парето системы без 

ухудшения положения какой-либо другой подсистемы (подсистем), 

можно лишь в условиях согласованных действий всех социальных 

групп, причастных к реализации концепции устойчивого развития, 

                                           
24 Goodwin, N.R. 2003 Five Kinds of Capital: Useful Concepts for Sustainable 

Development, Working Paper No. 03-07, Tufts University, URL: 

http://www.ase.tufts.edu/gdae/publications/working_papers/03-

07sustainabledevelopment.PDF (аccessed on November 2018). 
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что было предложено называть «солидаризм»25, в рамках которого «не 

следует обострять противоречия между трудом и капиталом, 

разжигать классовую вражду и устраивать гражданскую войну» [там 

же]. Отмечаются два направления. С одной стороны, «от всех ветвей 

власти, требуются постоянные усилия, чтобы поддерживать 

институты государства и общества в здоровом и работоспособном 

состоянии», а с другой – «необходимы постоянные усилия 

государства и общества для поддержки культуры [устойчивого 

развития – авт.] на высоком уровне» [там же]. Последнее условие 

имеет непосредственное отношение к образованию для устойчивости, 

в рамках которого должен, в том числе, вырабатываться ментальный 

конструкт инновационности; то есть, почти бессознательное 

стремление индивидуума к новым и более ценным решениям. Если в 

примитивных обществах существовали органические условия/нормы 

ограничения потребления, соответствующие примитивной модели 

устойчивого развития, диктуемые инстинктивным пониманием задачи 

биологического выживания человека как вида, то несравнимый рост 

производительных сил капиталистического общества поставил 

экологическую проблему наравне с проблемой термоядерной войны. 

Это – проблема выживания человеческой цивилизации в целом. Таким 

образом, вызревание глобальной экологической проблемы в ее 

современном виде и значении явно демонстрирует действие одного из 

законов диалектики – отрицание отрицания.  
Не требует особого доказательства, что в рамках данной модели 

(рис. 1), хозяйствующие субъекты которой («Бизнес») подчинены 

основной цели капиталистического производства (извлечению прибыли), 

экологическая проблема может лишь нарастать как в силу 

корпоративной, так и индивидуальной деятельности. В терминах 

бухгалтерской отчетности, участие мегадомена «Окружающая среда» 

ГСЭ-модели в обменах, необходимых для становления и поддержания 

устойчивого развития в этой системе, проходило бы исключительно как 

кредит счета «Капитал» или «Кредиторская задолженность» по графам 

«Среда обитания» и «Природные ресурсы». Причем в ретроспективе, 

несмотря на существование в XX и XXI вв. экологического 

законодательства, государственной и корпоративной политики, а также 

экологического менеджмента, кумулятивный характер этой 

«Кредиторской задолженности» наиболее развитых стран (для Европы - 

                                           
25 Зибарев, М.В. Аналитика в пользу солидаризма // Научные исследования: от 

теории к практике, Оренбургский государственный университет [Электронный 

ресурс] URL: https://interactive-plus.ru/e-articles/collections-20141113/collections-

20141113-4831.pdf (Обращение - январь 2019) 
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бывших метрополий) очевиден. Поскольку пресловутая «невидимая 

рука» никак не подходит для решения задач внедрения концепции 

устойчивого развития, то следует обратиться к регулирующей функции 

государства, для чего здесь представлена упрощенная концептуальная 

логико-графическая модель ГСЭ-системы с государственным 

регулированием обменов, осуществляемых в контексте государственной 

национальной политики устойчивого развития (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Упрощенная логико-графическая модель макроэкономической ГСЭ-системы  

с механизмом государственного регулирования междоменных (Profit – People –Planet) 

обменов в целях обеспечения государственной политики устойчивого развития  

Источник: разработка авторов 

 

Включение государства в эту модель – в дополнение к порою 

критикуемому автономному паттерну «треножника устойчивости»26, 

лежащего в основе «идеальной» модели устойчивого развития (рис. 

1), обусловлено необходимостью иметь модератора политики 

                                           
26 Dawe, N.K. and Ryan, K.L. (2009) “The Faulty Three-Legged-Stool Model of 

Sustainable Development”, Conservation Biology, 17(5), pp. 58-60 
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устойчивого развития и перераспределения благ в макроэкономи-

ческой системе, что соответствует действительности и отражает как 

формальное, так и реальное положение дел с реализацией концепции 

устойчивого развития. В самом деле, после декларации концепции 

устойчивого развития. имели место десятилетия пропаганды и 

корпоративных мероприятий в рамках программ корпоративной 

социальной ответственности (КСО) и внедрения концепции общей, 

или разделяемой, ценности (КОЦ)27. 

Однако добровольное принятие концепции устойчивого 

развития (a priori предполагающей отвлечение части прибыли), если 

таковое возможно, зависит в конечном итоге от решения 

стейкхолдеров корпораций (в первую очередь, от мажоритарных 

акционеров). Однако, как видно на моделях ГСЭ-системы (рис. 1 и 3) 

эти три мегадомена (Profit – People – Planet) не находятся в 

равнозначных позициях. С ресурсной точки зрения, мегадомен 

«Окружающая среда» всегда выступает донором (инвестором), а 

«Бизнес» – акцептором (получателем инвестиций); тогда как 

мегадомен «Общество» одновременно выступает в обеих этих ролях. 

Таким образом, «Окружающая среда» должна рассматриваться 

наиболее важным мегадоменом ГСЭ-системы, обеспечивая, в 

конечном итоге, и ресурсное развитие экономики, и благосостояние 

общества. В то же время, на конференции Rio+20 (2012) было 

подчеркнуто, что в первую очередь следует иметь «здоровую 

экономику» (то есть, в первую очередь, совокупность хозяйствующих 

субъектов), «чтобы осуществлять значительные инвестиции в 

социальные и энвиронментальные программы»28. 

С того времени, когда были введены в научный оборот 3Р-

мнемоника, или 3Р-структура, а также соответствующая этой 

концепции обобщенная метрика (TBL - «Тройной итог»), сама 

концепция метрики испытала существенную рамификацию этих 

частных метрик, например:  

                                           
27 Porter, M.E. and Kramer M.R. (2011) “Creating shared value: How to reinvent 

capitalism – and unleash a wave of innovation and growth”, Harvard Business Review, 

January-February, pp.64-77 [Online] URL: https://www.academia.edu/28709520/ 

Kramer_Porter_2011_Creating_shared_value [accessed on April 2019]. 
28 Hall, R.P. and Ashford, N.A. (2012) Primer on the Emergence and Evolution of 

Sustainable Development (1951 to 2012), Working Document, On-line, URL: 

https://ralphphall.files.wordpress.com/2012/11/primer_sustdev_2012-11-26.pdf [accessed 

on March 2019] 
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1) полный учет затрат (Full Cost Accounting)29;  

2) интегрированная отчетность (Integrated Reporting)30;  

3) социальный возврат от инвестиций (Social Return on 

Investment)31;  

4) формат всеобщего социального воздействия Бостонской 

консалтинговой группы (BCG’s Total Societal Impact framework)32. 

Полагаем, что этот перечень методик по разработке и 

применению метрик устойчивого развития не является 

окончательным, так как каждая консалтинговая компания имеет 

собственные аргументы в пользу своей метрики. В результате 

указанной субъективной квантификации устойчивости бизнеса 

недавняя практика (с 2015 г.) продемонстрировала появление 

семейства компаний (более 2,600 единиц в 150 отраслях 60 стран) с 

особым статусом - Certified B Corps. Эти компании (корпорации) 

получали указанный статус, когда их устойчивое поведение было 

независимыми сторонами квантифицировано, оценено и в конечном 

итоге сертифицировано. Mы не готовы дать однозначный ответ, что 

представляет собой статус «Корпорация В»33, особое корпоративное 

лого как признак конкурентного преимущества или ростки очередного 

«нового капитализма»?34 Пока мы оставляем это лишь как 

информацию об относительно новом явлении в рамках парадигмы 

устойчивости, то есть, на уровне постановки вопроса. Не следует 

                                           
29 Gusev A. A. Sovremennyye ekonomicheskiye problemy prirodopolzovaniya [Modern 

economic problems of environmental management]. Moskva, Mezhdunarodnyye 

otnosheniya, 2004, 208 p. 
30 Ageyev A. I., Galushkina M. V., Kopkova E. V., Smirnova V. A., Shtukelberger K. 

Integrirovannaya otchetnost: vyzov menedzhmentu [Integrated reporting: Challenge for 

managers]. Moskva, Institut ekonomicheskikh strategiy, Natsionalnyy tsentr nauchno-

tekhnicheskoy informatsii, 2016, 212 p.  
31 Social Return on Investment. KPMG International, 2017. Available at: 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ae/pdf/social-return-on-investment.pdf (аccessed 

January 2019)/ 
32 Beal D., Eccles R., Hansell G., Lesser R., Unnikrishnan Sh., Woods W., Young D. Total 

Societal Impact: A New Lens for Strategy. The Boston Consulting Group, 2017, 55 p. 

Available at: https://www.bcg.com/Images/BCG-Total-Societal-Impact-Oct-2017-

NL_tcm26-174019.pdf (аccessed January. 2019). 
33 Bcorporation.net, 2014. Why B Corps Matter. Available at: 

https://www.bcorporation.net/whatare-b-corps/why-b-corps-matter [Accessed January 

2019]. 
34 Richardson, J., 2010. Saving Capitalism from Itself: Inside the B Corp Revolution. 

Esquire Online 

23 August. Available at: http://www.esquire.com/blogs/politics/b-corp-082310 [accessed 

January 2019]. 
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забывать, что признак корпоративной устойчивости мог бы 

пониматься также как некий тип конкурентного преимущества, при 

условии доминирования ментального конструкта устойчивости у 

принимающих решения членов общества. Тем не менее, в любом 

случае, выбор метрик устойчивости имеет особое значение и при 

оценке, и при разработке и реализации государственной политики 

устойчивого развития. То, что сказано выше о метриках, представлено 

здесь лишь для иллюстрации сложности квантификации устойчивости 

на уровне корпораций.  
В конечном итоге, виды и подвиды отношений между тремя 

мегадоменами ГСЭ-систем предстают как очень сложные и 
противоречивые. В силу чего справедливым следующее довольно 
старое положение35: «…существует неотъемлемый и фиксированный 
компромисс: экология против экономики. С одной стороны этого 
компромисса - социальные выгоды, которые вытекают из строгих 
экологических стандартов, с другой - частные расходы бизнеса на 
предупреждение и очистку, что приводит бизнес к повышению цен и 
снижению его конкурентоспособности». Из этого положения можно 
вывести более короткое заключение: в долгосрочной перспективе, с 
учетом действия государства и менталитета устойчивости 
потребителей, затраты бизнеса на устойчивое развитие СSD должны 
быть меньше, чем результирующие затраты на неустойчивое / 
традиционное капиталистическое развитие (СTCD), то есть должно 

выполняться неравенство СSDСTCD. Это неравенство может быть 
достижимым лишь при реализации соответствующей фискальной 
политики доминирующего регулятора - государственного 
фискального и прямого вмешательства в искомый компромисс между 
столь привлекательными и очевидными ЦУР36 и воспитанием 
ментальности устойчивости у населения. Иначе для кластеров 
«Люди» и «Планета» этот баланс затрат за счет кластера «Прибыль» 
оказывается недостижимым. В рамках закрытой 3P-системы 
следствием жесткой государственной политики устойчивого развития 
(если таковая имеется) должно быть (по природе вещей или согласно 
основному закону капитализма) увеличение издержек производства, 

                                           
35 Michelini L., Nigri G., Iasevoli G., and Grieco С. B Corps and their social impact 

communication strategy: does the talk match the walk? XIII Congresso Annuale della 

Societa’ Italiana Marketing, Università di Cassino 20–21 ottobre 2016. Available at: 

https://www.researchgate.net/publication/311571726_B_Corps_and_their_social_impact_

communication_strategy_does_the_talk_match_the_walk (аccessed on November 2018). 
36 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015. 

Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20 

Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf (аccessed November 2018). 
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сопровождаемое ростом товарных цен, а также явное или латентное 
уклонение от корпоративных «зеленых» программ.  

Исторически первый экзогенный путь к получению 

добавочных ресурсов для реализации политики устойчивого развития 

был (и есть сейчас) эксплуатация ресурсов развивающихся (или менее 

развитых) стран через de facto неэквивалентные обмены между менее 

развитыми и развитыми странами. Вопреки утверждениям 

маржиналистов, обмен между странами разного уровня развития, 

будет заведомо неэквивалентным37. Это положение в наше время 

усугубляется глобальным финансовым доминированием развитых 

стран (в первую очередь США) и метафизической дискриминацией 

реальных секторов экономики. Этически/политически и экономически 

иной эндогенный путь генерации добавочных ресурсов для 

устойчивого развития выглядит более привлекательным - 

использование так называемой интеллектуальной ренты38 на 

инновации (технологические, товарные, маркетинговые, 

организационные и т.п.), или, в иных терминах, ренты на знания 

(knowledge rent)39. Точно также может быть положительно оценен 

ожидаемый вклад в ресурсы устойчивого развития от хорошо 

разработанной и последовательно внедряемой политики 

цифровизации (разумеется, речь идет о средне- и долгосрочной 

перспективе). Наконец, эффективность и результативность политики 

устойчивого развития могут быть существенно увеличены за счет 

дискурса устойчивости40 (рис. 3), что, в значительной степени, 

соответствует интеграции концепций глобального образования и 

образования для устойчивости41. 

 

                                           
37 Ledeneva M. V. K voprosu o sushchnosti i pokazatelyakh ekvivalentnosti 

mezhdunarodnogo torgovogo obmena [To the question of the nature and equivalence 

indicators of international trade exchange]. Natsionalnyye interesy: prioritety i 

bezopasnostyu [National Interests: Priorities and Security], 2010, no. 27 (84), pp. 53–62. 
38 Bazylevych V., Grazhevska A. Intellectual rent as an essential factor of innovative 

development of economy. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

Economics, 2015, no. 9 (174), pp. 6–13. 
39 Building Knowledge Economies: Advanced Strategies for Development. World Bank 

Institute, Knowledge for Development Program, 2007, p. 5, 191 p. Available at: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6853/411720PAPER0Kn10

1OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (аccessed on January 2019). 
40 Roper, J. 2011 Environmental risk, sustainability discourses, and public relations, Public 

Relations Inquiry, 1(1):1–19 
41 Рахимова Н. Образование в интересах устойчивого развития: 30 лет спустя 

[Электронный ресурс] URL: https://plus-one.ru/blog/community/obrazovanie-v-

interesah-ustoychivogo-razvitiya-30-let-spustya (Обращение 02.05.2019) 
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Терминологическая парадигма устойчивого развития 

 

Появление нового социально-экономического феномена, коим, 

несомненно, является концепция устойчивого развития необходимым 

образом повлекло за собой появление соответствующей научной пара-

дигмы – в нашем случае – парадигмы устойчивого развития. 

Поскольку любые отношения в человеческом сообществе так или 

иначе вербализуются, то и становление парадигмы устойчивого 

развития отобразилось в соответствующей терминологической 

парадигмы (табл. 1) устойчивого развития42.  

К сожалению, следует отметить, что российская практика 

выпуска недостаточно качественной переводной маркетинговой и, в 

целом, экономической литературы до сих пор имеет все ту же давнюю 

причину43: «очень небольшое число экономистов владеет западными 

языками на уровне, обеспечивающем свободное использование 

зарубежных публикаций». Кроме того, переводчики-филологи, даже, 

достаточно хорошо зная иностранные языки, как правило, не имеют 

адекватной задачам научного перевода экономической подготовки.  

По сей день сохраняется в переводах на русский язык 

отождествление английских терминов «social marketing» и «societal 

marketing» в русскоязычном термине «социальный маркетинг», тогда 

как, соответственно, «социальный маркетинг» и «социо-этичный 

маркетинг» имеют разные предметы. Кроме того, современная 

российская практика обучения студентов-экономистов, к сожалению, 

отличается (в сравнении с западными учебными программами) намного 

меньшей насыщенностью обязательных дисциплин понятиями из 

сферы структурализма, постмодернизма, бихевиоризма, социальной 

психологии и т.п. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                           
42 Багиев Г.Л., Черенков В.И., Черенкова Н.И. Маркетинг для реализации концепции 

устойчивого развития: сущность и терминологическая парадигма // Известия Санкт-

Петербургского государственного университета, 2018, №4(112), С. 139-152. 
43 Савельев Е.В. Международный маркетинг.  К. ИСДО, 1994.180 с., С.30-31 
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Таблица 1.  

Сравнительный анализ двухкомпонентных терминов производных от 

корневого термина «устойчивое развитие» (sustainable development) 

ЗАПРОСЫ К GOOGLE ЧИСЛО 

ОТКЛИКОВ 

ЗАПРОСЫ К GOOGLE 

sustainable 

development 

2,230,000 2,010,000 устойчивое развитие 

sustainability 

development 

277,000 35,700 развитие устойчивости 

sustainable branding 25,900 1,180 устойчивый брендинг 

sustainability branding 9,030 3 брендинг устойчивости 

sustainable logistics 107,000 199 устойчивая логистика  

sustainability logistics 15,000 1 логистика устойчивости 

sustainable marketing 172,000 22,600 устойчивый маркетинг 

sustainability marketing  104,000 16 маркетинг устойчивости 

sustainable 

consumption 

797,000 26,400 устойчивое потребление 

sustainability 

consumption 

31,700 11 потребление устойчивости 

sustainable production 1,440,000 14,200 устойчивое производство 

sustainability 

production 

10,100 167 производство устойчивости 

sustainable product 630,000 374,000 устойчивый продукт 

sustainability product 75,300 157 продукт устойчивости 

sustainable service 136,000 74 устойчивая услуга 

sustainability service 25,200 12 услуга устойчивости 

sustainable education 161,000 14,200 устойчивое образование 

education for 

sustainability 

682,000 7,800 образование для 

устойчивости 

sustainability education 551,000 392 образование устойчивости 

 

Легенда: Термины, воспроизведенные полужирным шрифтом, авторы считают 

адекватными сущности экономических явлений; Термины, воспроизведенные 

курсивом, авторы считают неадекватными сущности экономических явлений, 

вызывающими неадекватные ассоциации. 

Примечание: авторы не считают выполненную Google-оценку частотности появления в 

Интернете производных терминов от «устойчивое развитие» (sustainable development) 

точным инструментом, однако сканирование выбранного по этим терминам контента 

показало, что в целом эти цифровые данные близки к реальной распространенности 

таких терминологических сочетаний 

Источник: данные получены от поисковой машины Google 07.05.18. и 

структурированы авторами 

 

 



29 

Важно понимать, что не «словарный перевод», а перенос 

зарубежного маркетингового знания при помощи правильно 

терминированных понятий составляет summa summarum создания 

современной терминологической парадигмы в России для описания 

новых феноменов в развитии капитализма. 

Начиная со времени представления доклада Комиссии 

Брундтланд «Our Common Future» (1987), пошел бурный процесс 

рамификации предметной области устойчивого развития и, 

следовательно, возникновению довольно мощной терминологической 

парадигмы устойчивости (табл. 1); например, брендинг устойчивости 

(sustainable branding), логистика устойчивости (sustainable logistics), 

маркетинг устойчивости (sustainability marketing), образование для 

устойчивости (education for sustainability), устойчивое потребление 

(sustainable consumption), устойчивое проектирование (sustainable 

design), устойчивое производство (sustainable production), грамотность 

устойчивости (sustainability literacy), дискурс устойчивости 

(sustainability discourse), etc. Создание терминологической парадигмы в 

новой предметной области экономической науки требует знания общих 

проблем и правил терминирования, применение которых необходимо 

для трансфера некоторой терминологической парадигмы в иноязычную 

среду. Необходима организация кропотливой работы соответствующих 

рассматриваемому предмету специалистов с привлечением, при 

необходимости, филологов44, а также использование техники так 

называемого контекстуального перевода45. В свою очередь, владение 

контекстуальным переводом предполагает, что переводчик 

подготовлен (хотя бы на уровне знаний бакалавриата или 

магистратуры) в той предметной области, к которой относится 

переводимый текст. 

Известно, что дефинировать и терминировать новое понятие, 

уже концептуализированное и ставшее практически 

конвенциональным за рубежом, а затем включить соответствующий 

этому понятию термин в национальную терминологическую 

парадигму (причем, для случая России, с переходом в другую 

языковую группу) весьма сложно. Тем не менее, еще до развития 

                                           
44 Багиев Г.Л., Черенков В.И. Маркетинг для обеспечения устойчивого развития: 

сущность и логика становления // Проблемы современной экономики, 2018, №3(67), 

С. 142-148. 
45 Полякова А. 2011 Анализ и контекстуальный перевод многозначных юридических 

терминов», Право и управление XXI век. №2 (19), с. 74-76, Электронный ресурс, 

URL: http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/013_polyakovaan.pdf (обращение: 

ноябрь 2018.) 
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компьютеризированных методов онтологической инженерии были 

разработаны методологические подходы к построению понятийно-

терминологических словарей46, были определены следующие 

принципы научного терминирования:  

(1) принцип отражения;  

(2) принцип системности;  

(3) принцип антонимии;  

(4) принцип антиципирования и  

(5) принцип альтернативы «традиционность-новаторство».  
Так, принцип отражения предполагает вербальное 

кодирование действительного мира, в ходе которого некий новый 

феномен создает соответствующее (или воображаемое) его сущности 

представление, суждение, понятие и, после апробирования ряда 

вариантов означивания, получает имя (термин). Следовательно, 

пополнение множества терминов парадигмы устойчивости должно 

следовать за усвоением сущности устойчивости, а это, в свою 

очередь, должно быть результатом изучения соответствующих 

явлений и определяться взаимосвязью между ними. Поэтому, когда 

выпущенный в 1987 г. отчет «Our Common Future», ввел в научный и 

социально-политический оборот термин «устойчивое развитие», 

первый принцип фактически был нарушен тем, что этот термин 

опередил своим появлением действительное вызревание нового 

явления и формирование соответствующего ему понятия. Однако 

спорить поздно, термин «устойчивое развитие» уже существует, хотя 

толкование его в русскоязычной среде бывает неоднозначно. Второй 

принцип – принцип системности – требует, чтобы понятия и 

соответствующие им термины были между собой взаимосвязаны. 

Поэтому термины устойчивого развития, соответствующие системе 

понятий устойчивого развития, также должны составлять 

определенную систему, или терминологическую парадигму, в составе 

которой чаще всего находится (если не прямая, то опосредованная в 

рамках этой же терминологической парадигмы) связь между 

отдельными терминами. Следовательно, включение в 

терминологическую парадигму какого-либо нового термина должно 

предваряться проверкой на совместимость с другими терминами этой 

же парадигмы. Часто нарушение принципа системности может 

происходить за счет эффекта терминологической полисемии при 

                                           
46 Алаев Э. Социально-экономическая география: понятия и термины. М.: Мысль, 

1983. 
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терминообразовании в иноязычной (относительно породившей этот 

термин) культурной среде.  

Для примера, обратимся к некоторым маркетинговым 

терминам, семантика которых рассматривается в поле концепции 

«устойчивое развитие», что требует контекстуального перевода, 

поскольку так называемый «словарный» перевод порою вызывает 

семантические конфузы47. Исходя из задач обучения студентов, 

проблема семантической адекватности при переводе не является 

только лишь лингвистической, но и когнитивной, поскольку каждый 

термин вызывает определенные ассоциации, которые должны 

отражать сущность терминируемого феномена. В случае корневого 

термина «устойчивое развитие», появление его производных (см., 

например, табл. 1) типа «устойчивый маркетинг» требует 

семантической проверки. Так, для решения дилеммы «устойчивый 

маркетинг» или «маркетинг устойчивости», чтобы проверить 

семантическую адекватность между «sustain» и «устойчивый» мы 

собрали достаточно часто повторяющиеся синонимы к этим 

терминам, соответственно, в английском и русском языке48. На 

следующем этапе исследования, мы обратились к ряду 

преподавателей маркетинговых дисциплин, предоставили им 

информацию по этиологии концепции устойчивого развития и, 

наконец, попросили их выбрать из предложенного им множества 

прилагательных наиболее подходящее, по мнению каждого, для 

перевода «sustain» на русский язык. Интегральным результатом 

оказалось прилагательное «непрерываемый». Однако сегодня это 

представляет лишь академический, но не практический интерес и 

должно рассматриваться как призыв к более тщательному 

формированию новых единиц терминологических парадигм. 

Что касается коренного маркетингового термина в контексте 

устойчивого развития, то здесь результатом нашего 

терминологического анализа явилось предлагаемое ниже формальное 

определение маркетинга устойчивости, разработанного с учетом 

вышеприведенных рассуждений, а именно: 

 

 

 

                                           
47 Черенков В.И. 2016, Основы международной логистики, 2016, СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та: с. 423-426 
48 Багиев Г.Л., Черенков В.И., Черенкова Н.И. Маркетинг для реализации концепции 

устойчивого развития: сущность и терминологическая парадигма // Известия 

СПбГЭУ, 2018, №3. 
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Маркетинг устойчивости, представляет собой порожденную 

кризисом системы ценностей общества потребления современную 

философию и технологию дальнейшего развития холистической ГСЭ-

системы, целью которого является обеспечение непрерывного 

неразрушающего воспроизводства ее составляющих ГСЭ-системы 

(элементов живой и неживой природы, а также социально-экономических 

институтов) при сохранении антропоцентричности ГСЭ-системы, 

дополненной ментальностью устойчивого потребления.  

Маркетинг устойчивости - философия и технологии устойчивого 

развития  

 

Завершим наш опыт терминологического анализа 

сравнительным примером становления нового маркетингового 

термина в англофонной среде. Так, в англоязычном научном обороте 

сегодня представлены два «конкурирующих» термина парадигмы 

устойчивого развития «sustainability marketing» и «sustainable 

marketing» с различной репрезентацией. (табл.2) 

 

Таблица 2. 

Устойчивый маркетинг49  

(sustainable marketing) 
Маркетинг устойчивости50  

(sustainability marketing) 

Характеристики «устойчивого 

маркетинга»:  

(1) признание ограниченности 

ресурсов роста;  

(2) устойчивое потребление;  

(3) переход от антропоцентрической 

к биоцентрической парадигме;  

(4) развитие жизненных циклов 

устойчивых продуктов. 

Планирование, организация, 

внедрение и контроль 

маркетинговых ресурсов и 

программ, предназначенных 

удовлетворять желания и 

потребности покупателей при учете 

социальных и энвиронментальных 

критериев, а также удовлетворении 

корпоративных задач. 

Источник: составлено авторами по вышеуказанным работам 

 

Маркетинг как экономическая и социальная категория 

развивается на основе непрерывных изменений, что предопределяет его 

адаптивность, но не устойчивость. Семантика термина в данном 

случае должна характеризовать не «какой» маркетинг, но «для чего» 

служит этот маркетинг. Поэтому, именно «маркетинг устойчивости» в 

                                           
49 Kemper, A.J., Hall, M.C. and Ballantine, P.W. 2019 Marketing and Sustainability 

Business as Usual or Changing Worldviews?, Sustainability, 11(780); 

doi:10.3390/su11030780. 
50 Belz, F. M., and Peattie, K. 2012. Sustainability Marketing: A global perspective. 

Chichester: Wiley. 
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значительно большей степени эксплицитно связывается с положениями 

устойчивого развития, поскольку в силу своего генезиса51 может 

считаться согласующей, или адаптивной, социально-экономической 

технологией, цель которой – перманентно балансировать интересы 

сторон в 3Р-структуре (Profit – People - Planet). 

 

Ментальный конструкт устойчивости 

 

Несмотря на критику теоретических положений и практики устой-

чивого развития, активно продолжаются процессы концептуализации ее 

функций в предметных областях различных наук. Это – непростой, но 

необходимый процесс; особенно, принимая во внимание тот факт, что без 

трансформации собственно сущности капитализма концепция 

устойчивого развития рискует остаться примером глобальной социально-

политической демагогии подкрепляемой примерами успехов на этом 

пути. В то же время отмечается как пока еще недостаточно высокий 

уровень конвенциональности терминологической парадигмы и реальные 

искажения терминологических единиц этой парадигмы при ее трансфере 

из одной языковой среды в другую (особенно это касается межгрупповых 

трансферов). Авторы выбрали для репрезентации вопросов устойчивого 

развития две дисциплины – маркетинг и логистика (несомненное 

генетическое родство которых обосновано исторически и логически) – 

поскольку трактуют первую как философию (идеологию) и технологию 

устойчивого развития, а вторую – как глобальный механизм 

пространственного распространения условий, обеспечивающих резуль-

тативность (эффектность) и эффективность внедрения концепции устой-

чивого развития. Наконец, пресловутый «человеческий фактор» как 

эксплицитно, так и имплицитно предстает критическим для реализации 

этой столь заманчивой для человечества концепции. В связи с этим ав-

торы обращают особое внимание на такие области/направления устой-

чивого развития как «образование для устойчивости», «грамотность 

устойчивости» и «дискурс устойчивости». Все они, так или иначе связаны 

с национальными системами образования и требуют существенного 

трансформирования учебных программ с акцентом на вопросы 

устойчивого развития, а также подготовки качественной учебной и учеб-

но-методической литературе, в ходе которой особое значение приобретает 

становление терминологической парадигмы устойчивого развития. 

                                           
51 Багиев Г.Л., Черенков В.И. 2018 Современный маркетинг как философия и 

технология устойчивого развития // Проблемы современной экономики, №3 
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Практика повседневной жизни показывает, что теоретические 

построения в рамках концепции устойчивого развития, многочисленные 

международные и национальные конференции, деятельность СМИ (ко-

нечно, дискуссии в Интернет-сообществах), все это создает единый 

информационный фон, согласно которому общественное сознание 

признало необходимость дальнейшего развития человеческой 

цивилизации по пути устойчивого развития. Однако, повседневное 

поведение мегадомена «People» в 3Р-структуре (массовое пользование 

пластиковыми пакетами, остатки после стихийных пикников, 

замусоренность от рек и озер до морей и океанов РЕТ-бутылками, пляжи 

загрязненные окурками и бутылками, наличие отдельных бачков для 

разных категорий мусора/отбросов и тут же необходимость иметь бачки 

для «неустойчивых граждан» – в Италии «resti indifferenziati»; все это – 

примеры которые можно множить без предела.  

Понимая, что проведение в жизнь политики устойчивого 

развития зависит, в конечном итоге, от людей, от того ментального 

конструкта устойчивости, который должен вырабатываться и 

закрепляться у них на протяжении перманентного обучения, 

эффективность и результативность этой политики требуют особого 

содержания и направленности образования для устойчивости (education 

for sustainability). Однако от понимания потребности в образовании для 

устойчивости52, под которым понимается такой подход к системе 

образования, в соответствии с которым эта система должна наделять 

студентов, школы и сообщества ценностями устойчивого развития и 

вырабатывать у них мотивацию для выполнения действий 

соответствующих концепции устойчивого развития (в повседневной 

жизни, в составе их сообществ и так далее, вплоть до глобального 

уровня, сейчас и в будущем) до реализации такой системы (от средней 

школы до высшей и до программ повышения квалификации и переква-

лификации) «дистанция огромного размера». Тем не менее, какова бы ни 

была критика национальных систем образования в плане адекватности 

их программ задаче донесения целей и задач устойчивого развития до 

обучаемых и превращения, во всех странах существует единое 

понимание критической роли образования (понимаемого как 

совокупность двух функций: обучение и воспитание) для выработки 

ментального конструкта устойчивости.  

Критическая роль образования для устойчивости как драйвера 

ментального конструкта устойчивости у студентов не вызывает 

                                           
52 Martins. A., Mata, T.M. and Costa, C.A.V. (2006) Education for sustainability: 

Challenges and trends, Clean Tech-nologies and Environmental Policy, 8, pp. 31-37. 
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сомнений, но, в ходе руководства выпускными квалификационными 

работами студентов нами была постапвлена задача определить 

понимание и осведомленность студентов как в сферие основных 

принципов устойчивого развития, так и по поводу целей и задач 

устойчивого развития. В то же время, выполненный авторами 

неформальный опрос студентов (как экономистов, так и технических 

специальностей – всего 7 групп) в университетах Санкт-Петербурга 

показал их весьма слабую осведомленность об этом предмете. 

Отмечено53, что и за рубежом, несмотря на всеобщее понимание 

необходимости образования для устойчивости, внедрение соответст-

вующих программ, курсов и тем курсов в интердисциплинарном поле 

идет недостаточно быстро и успешно. Причины видятся в небольшой 

численности студентов при записи на дисциплины по выбору, 

неоднородной поддержке учебно-вспомогательного персонала, воспри-

нимаемой лекторами неуместности таких тем в их курсах, а также в 

конфликтах с рядом ведущих преподавателей по поводу сокращения 

бюджета времени для тем их профилирующих курсов54. Однако, 

вспомив «Лекар, излекувайте се» [Лк., гл. 4, ст. 23], мы бы добавили 

(возможно, на первое место) необходимость выработки ментального 

конструкта устойчивости у членов профессорско-преподавательского 

состава.  

Нам удалось обнаружить интересную организационную модель 

I3E55, предполагающую четыре поля действий для воспитания 

ментального конструкта устойчивости в высшей школе: 

(1) Inform – информирование университетского сообщества 

о сущности и задачах устойчивого развития;  

(2) Engage – привлечение разнообразных стейкхолдеров 

университета к процессу изменений отношения студентов / 

преподавателей к устойчивому развитию;  

(3) Empower – уполномочивание отдельных студентов / 

преподавателей (групп) на выполнение изменений в пределах их сфер 

влияния и действий;  

(4) Embed – внедрение концепции устойчивого развития в 

существующие университетские организационно-управленческие 

структуры.  

                                           
53 Cotton, D.R.E., Bailey, I., Warren, M.F. and Bissell, S. (2009) “Revolutions and 

Second-Best Solutions: Education for Sustainable Development in Higher Education”, 

Studies in Higher Education, 34(7), pp. 719-733 
54 Ibid.  
55 Cebrian, G. (2018) ”The I3E model for embedding education for sustainability within 

higher education institutions, Environmental Education Research, 24(2), pp. 153-171. 
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Важно понимать, что для выработки ментального конструкта 

устойчивости, университетские программы устойчивости должны 

разрабатываться не «про» устойчивое развитие, а «для» устойчивого 

развития56. Все это говорит о многосторонности задачи выработки 

указанного конструкта. Не следует также забывать, что абитуриент 

приходит в университет с определенным габитусом, что естественным 

образом ставит задачу о введении образования для устойчивости на 

предшествующих уровнях национальной системы образования 

(дошкольной, начальной и средней школы). С этой целью в Российской 

Федерации воссоздали Министерство просвещения, выведя 

соответствующие управленческие и научные структуры из Минстерства 

образования и науки РФ. Образование для устойчивости, которому 

ЮНЕСКО посвятила целую декаду (2005-2014) в целях интегрирования 

принципов, ценностей и практик устойчивого развития во все аспекты 

образования и обучения, генетически восходит как раз к экологическому 

образованию. Обратим внимание на один зарубежный вариант 

соподчиненной структуры элементов устойчивого развития в 

доуниверситетской, школьной культуре (рис. 4), где заметно, что 

школьное образование почти исключительно сфокусировано на 

экологических проблема, что предопределяет габитус абитуриентов. 

Феномен устойчивого развития относится к сложнейшим для 

исследования объектам в силу явной диалектичности его развития, 

весь ход устойчивого развития построен на противоречиях интересов. 

К сожалению, в современной России имеет место известная 

недостаточность методологической подготовки среди нового 

поколения экономистов57 (для большинства из них политическая 

экономия – terra incognita), что остро ставит вопрос и об усвоении 

ими методологии науки, представляющей собой способ и 

последовательность, при помощи которых выстраивается ряд 

суждений, на основе чего формируются основные понятия, 

раскрывающие содержание определенной науки. 

Неразвитость или незрелость методологии исследований 

отрицательно сказывается на результатах этих исследований и 

приводит к сомнительным выводам, а также к растрате ресурсов. 

Анализ ряда диссертационных исследований и статей на пересечении 

                                           
56 Woo, Y.L., Mokhtar, M., Komoo, I. and Azman, N. (2012) Education for Sustainable 

Development: A Review of Characteristics of Sustainable Curriculum, OIDA International 

Journal of Sustainable Development 
57 Марьяненко В.П. О необходимости адекватного методологического обеспечения 

«программы 4и» // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и 

финансов. - №3. – 2009. 
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проблем устойчивого развития и феномена инновации показывает, что 

увлеченность соискателей/авторов эмпирикой в ущерб методологии 

приводит к ограниченным результатам.  

 

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

.  

 Экологически чистые 

закупки 

 Экономия материалов, 

энергии и воды  

 Повторное использование, 

переработка и сортировка 

отходов 

 Зеленый транспорт 

 Осторожное обращение с 

опасными веществами 

 ЦЕННОСТИ ШКОЛЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ 
 Уважение к жизни и 

природе 

 Умеренность и экономия 

 Ментальное и физическое 

здоровье 

 Глобальная 

справедливость и права 

грядущих поколений 

 Равенство и 

взаимоуважение 

 Многообразие ценностей  

и культур 

 Демократия 

СОЦИАЛЬНАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

 Экономия, 

экоэффективность и 

жизненный цикл товаров: 

(1) закупки; (2) экономия 

материалов и энергии;  

(3) повторное и 

коллективное 

пользование, аренда и 

прокат. 

 Применение 

экологически чистых 

продуктов 

 Текущий ремонт 

недвижимости 

 Оптимизация 

транспорта 

 Многофункцио-

нальность помещений 

 Гигиена и 

безопасность труда, 

атмосфера 

помещений 

 Благополучие 

персонала и 

учащихся 

 Допуск инвалидов 

 Этические, 

безопасные и 

здоровые закупки 

 Предупреждение 

отклонений от норм, 

исключение расизма, 

ментального и 

физического насилия  

 Открытость, 

сотрудничество и 

вовлеченность 

 Контакты с 

местным 

сообществом 

КУЛЬТУРНАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

 Местные культурные 

традиции и обычаи 

 Сохранение культурной 

среды 

 Культурное разнообразие 

вповседневной жизни 

 

Рис. 4. Элементы устойчивого развития в школьной культуре (дизайн – авт.) 

Источник: Elements of sustainable development in school culture (2013) Sustainable 

Quality in Vocational Education and Training, On-line URL: https://krmangalam.edu.in/ 

blog/sustainable-development-need-hour/ (Retrieved at 02.03.2019) 
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Парадоксально звучит, но в современной России почти все 

студенты экономисты не знакомы с политической экономией – 

методологической основой всех экономических исследований. Тогда 

как в зарубежных странах, экономики которых существенно более 

успешны, чем российская, политическую экономию не отменили. По 

данным OMICS International58 (2018) ежегодно выходит около 40 

журналов, проводится примерно 40 конференций и 45 семинаров, 

посвященных исключительно политической экономии. 

В доступе Интернет имеется более 4500 научных статей, 

раскрывающих основные тренды этой науки, где лидерство в 

исследованиях (определение взаимосвязи между социальными, 

экономическими и политическими факторами при учете их влияния 

на окружающую среду – что собственно и составляет базисные 

проблемы реализации концепции устойчивого развития) принадлежит 

таким странам как США, Индия, Япония, Бразилия и Канада. Именно 

авторитетным американским авторам (М. Портер и М. Крамер) 

принадлежит по сути политэкономический анализ концепции 

устойчивого развития. Результат, в частности, показывает, что 

полномасштабная реализация этой концепции противоречит законам 

развития традиционного капитализма (даже модифицированным в 

ходе глобализации). Общий вывод этих авторов (с которым мы 

солидарны) таков: полномасштабная реализация концепции 

устойчивого развития возможна лишь при переосмыслении роли и 

обновлении сущности капитализма59. 

                                           
58 https://www.omicsonline.org/political-economy-journals-conferences-list.php 
59 Porter, M., Kramer, M.R. 2011 Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism - 

and Unleash a Wave of Innovation and Growth Harvard business review 89(1-2):62-77  
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END POVERTY IN ALL ITS FORMS EVERYWHERE 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 1. ИЗКОРЕНЯВАНЕ 

НА БЕДНОСТТА ПОВСЕМЕСТНО И ВЪВ ВСИЧКИ НЕЙНИ ФОРМИ 
 

Доц. д-р Анастасия Марчева60 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

Повсеместното изкореняване на бедността във всички нейни 

форми и навсякъде е не само първата цел от 17-те Глобални цели за 

устойчиво развитие до 2030 година, но тя е първостепенната цел, с 

която се свързват останалите 16 цели.  

 

Предизвикателствата пред обществото са свързани с 

прогнозните разчети, които сочат, че през 2030 г. 6% от населението 

на света все още ще живее в крайна бедност. През 2018 г. в крайна 

бедност са живели 8% от работещите и техните семейства. Парични 

пособии - като форма на социална защита, не са получавали 55% 

или над 4 млрд. души; само 22% от безработните са получавали 

парични помощи при безработица; само 28% от лицата с тежки 

увреждания са получавали социална защита.  
The Sustainable Development Goals Report 201961 

 

Отговори на глобалните предизвикателства, свързани с 

бедността могат да се открият в 7 макетa и 14 показателя, в които са 

обединени идеите на UN, WB, ILO, UNEP, UPU, UNWTO, UNSC62. 

 
Макет 1. Премахване на крайната бедност 

Цел 1.1 Изкореняване до 2030 година на крайната бедност за всички 

хора и навсякъде, измервана понастоящем с броя на лицата, живеещи с 

по-малко от 1,25 долара на ден 

Премахване на 

крайната 

бедност 

1.1.1. Дял на населението, живеещо под международната 

линия на бедност по пол, възраст, статус на заетост и 

местоживеене (град / село) 

                                           
60 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
61 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
62 Indicators and a Monitoring Framework for the Sustainable Development Goal. 

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf; SDG 

Indicators. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/; Indicator Dictionary. 

http://indicators.ens-dictionary.info/ind-list:sdg08; List of indicator proposals (11 August 

2015) https://unstats.un.org/sdgs/files/List%20of%20Indicator%20Proposals%2011-8-

2015.pdf; https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+1; https://sdg-

tracker.org/no-poverty; 
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Дял на населението в света, което живее 

 под международната линия на бедност от US$1.90 на ден (%) 
Групи  2005 2010 2018 

Население, общо   20.7 9.9 

Заети лица  18.7 14.2 8.0 

Възрастови групи  възрастни 24.5 19.6 13.5 

младежи 17.4 13.2 7.2 

Заето население по пол  жени 19.0 14.2 8.3 

мъже 18.5 14.3 7.8 

Заети жени по възраст  възрастни 17.6 13.1 7.4 

младежи 25.1 19.7 14.0 

Заети мъже по възраст  възрастни 17.2 13.2 7.0 

младежи 24.1 19.5 13.2 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general- 

sdg-report-2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 2. Намаляване на бедността с поне 50% 

Цел 1.2 Намаляване до 2030 година най-малко наполовина дела на мъжете, 

жените и децата от всички възрасти, живеещи в бедност във всичките и́ 

измерения съгласно националните определения  

Половина от населе-

нието под национал-

ната линия на бедност 

1.2.1 Дял на населението на страната, живеещо под 

националната линия на бедност, по пол, възраст 

Население в бедност 

според националните 

определения 

1.2.2 Дял на мъжете, жените и децата от всички 

възрасти, живеещи в бедност във всичките и́ изме-

рения, в съответствие с националните определения 

 

Макет 3. Въвеждане на системи за социална защита 

Цел 1.3 Прилагане на подходящи за съответните национални условия 

системи и мерки за социална закрила за всички, включващи минимални 

прагове на социална закрила, и постигане до 2030 година на значително 

осигуряване за бедните и уязвимите 

Население, 

обхванато от 

системи за 

социална 

защита 

1.3.1 Дял на населението, обхванато в системи за социална 

защита, по пол, с разграничаване на деца, безработни лица, 

възрастни хора, хора с увреждания, бременни жени, 

новородени, жертви на трудова злополука и бедни и 

уязвими 

 

Дял на населението обхванато от системи за социална защита  

през 2016 г.(%) 
Регион Деца Майки с 

новородени 

Пенсионери Безработни Лица с 

увреждания 

Уязвими 

лица 

Общо в света 34.9 41.1 67.9 21.8 27.8 24.7 

Европа 93.0 93.6 96.4 94.4 94.6 71.5 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general- 

sdg-report-2019--Statistical-Annex.pdf 
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Дял на населението, обхванато от поне едно обезщетение  

за социална закрила (%) 

Регион 2016 

Общо в света 45.2 

Европа 89.3 

Развиващи се страни без излаз на море 24.1 

Малки островни развиващи се държави 56.9 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-  

general-sdg-report-2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 4. Равни права на собственост, основни услуги, технологии и 

икономически ресурси 

Цел 1.4 Осигуряване до 2030 година на равни права на достъп до икономи-

ческите ресурси за всички мъже и жени, особено бедните и уязвимите, 

както и достъп до основни услуги, собственост и контрол върху земя и 

други форми на собственост, наследство, природни ресурси, подходящи 

нови технологии и финансови услуги, включително микрофинансиране 

Достъп до 

основни услуги  

1.4.1 Дял на населението, живеещо в домакинства с 

достъп до основни услуги 

Осигуряване 

право на 

ползване на 

земя 

1.4.2 Дял на цялото пълнолетно население с гарантирано 

право на собственост върху земя: а) с юридически 

призната документация; б) което възприема правата си 

върху земя като сигурни, по пол и вид на владение 

 

Макет 5. Изграждане на устойчивост към екологични, икономически 

и социални бедствия 

Цел 1.5 Изграждане до 2030 година на устойчивост срещу бедствия за 

бедните и хората в уязвимо положение и намаляване на излагането им на 

свързаните с изменението на климата екстремни метеорологични явления 

и уязвимостта им от тях, както и от други икономически, социални и 

екологични трусове и бедствия 

Смъртни случаи и 

засегнати лица от 

природни бедствия 

1.5.1 Брой на смъртните случаи, изчезналите лица и 

пряко засегнатите лица, причинени от бедствия 

Преки икономически 

загуби от природни 

бедствия 

1.5.2 Преки икономически загуби, дължащи се на 

бедствия, свързани с глобалния БВП 

Стратегии за 

намаляване на риска 

от бедствия 

1.5.3 Брой държави, които приемат и прилагат 

национални стратегии за намаляване на риска от 

бедствия в съответствие с Рамката на Сендай за 

намаляване на риска от бедствия през периода 

2015–2030 г. 

Намаляване на риска 

от бедствия на местно 

ниво 

1.5.4 Дял на местните власти, които приемат и 

прилагат стратегии за намаляване на риска от 

бедствия в съответствие с националните стратегии  
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Макет 6. Мобилизиране на ресурси за премахване на бедността 

Цел 1.a Осигуряване мобилизирането на значителни средства от 

различни източници, включително чрез засилено сътрудничество за 

развитие, с оглед предоставянето на достатъчни и предвидими средства 

за развиващите се страни, особено най-слабо развитите, с цел изпълнение 

на програми и политики за ликвидиране на бедността във всичките и́ 

измерения 

Вътрешни ресурси за програми за 

намаляване на бедността 

1.a.1 Част от местните ресурси, 

директно разпределени от 

правителството за програми за 

намаляване на бедността 

Държавни разходи за основни услуги 1.a.2 Дял от общите държавни 

разходи за основни услуги 

(образование, здравеопазване и 

социална защита) 

Входящи потоци, директно насочени 

към програмите за намаляване на 

бедността 

1.a.3 Дял от БВП на общия размер 

на безвъзмездните средства и 

пoтоците, които не създават дълг, 

разпределени пряко за програми за 

намаляване на бедността  

 

 

Макет 7. Инвестиции в подкрепа на бедните и уязвимите лица 

Цел 1.b Създаване на солидни политически рамки на национално, 

регионално и международно равнище въз основа на стратегии за развитие, 

ориентирани към бедните и уязвимите лица, по признак пол – с цел 

подкрепа за ускорено инвестиране в действия за изкореняване на 

бедността. 

Инвестиции за 

изкореняване на 

бедността 

1.b.1 Дял на текущите и капиталовите държавни 

разходи в сектори, които са в полза на жените, 

бедните и уязвимите групи  

 

Представянето на Цел 1. Изкореняване на бедността 

повсеместно и във всички нейни форми чрез система от показатели в 

макети разкрива нови възможности за анализ, формулиране на 

стратегически насоки и вземане на обосновани политически решения. 

Всеки един от макетите може да се използва при обновяване или 

разработване на учебни курсове, в които да се включват знания, 

умения и компетенции в борбата с бедността.  

 

Макетите могат да послужат и за отговор на въпросите, 

поставени в таблица 1.  
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Таблица 1.  

Въпроси за изследване на бедността и роля  

на заинтересованите страни в борбата с бедността 

 

 

 

Въпроси за изследване на бедността 

Заинтересовани страни 

от изследване и борба 

с бедността 

Г
л
о

б
ал

н
о

 

н
и

в
о

 

Р
ег

и
о

н
 

Д
ъ

р
ж

ав
а
 

О
б

л
ас

т 

О
б

щ
и

н
а
 

Б
и

зн
ес

 

Н
П

О
 

1. Е ли бедността неприемливо отражение 

на несправедливо разпреде-ление на 

богатства, приходи и ресурси в една 

просперираща икономика? 

Х Х     Х 

2. Кои най-уязвими групи от населението са 

най-тежко засегнати от кризата? 

      Х 

3. Представлява ли крайната бедност 

нарушение на правата на човека и засягане 

на човешкото достойнство? 

Х      Х 

4. Е ли основна цел на системата за 

подпомагане на доходите начин за избавяне 

на бедността и даване на възможност за 

достоен живот? 

Х Х Х    Х 

5. Нарастват ли бедността и социалното 

изключване и засягат ли нови социални 

категории в началото на столетието? 

Х Х     Х 

6. Може ли да се осигури приобщаващ 

растеж без преодоляване на неравенствата и 

дискриминацията? 

Х Х Х    Х 

7. Възможно ли е справедливо и подходящо 

разпределение на благата в държавата? 

Х Х     Х 

8. Какво означава риск от прагов ефект? Х Х Х    Х 

9. Увеличава ли се социалната 

неравнопоставеност в регионите? 

 Х      

10. Е ли високото равнище на безработица 

негативен фактор за въздействие върху 

икономиката, растежа, дефицита в 

държавния бюджет и намаляване на 

конкурентоспособността?  

Х Х Х   Х  

11. Трябва ли политиката на дисциплина да 

бъде интелигентна и да позволява 

инвестиции в големи политически 

приоритети? 

  Х   Х  
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12. От първостепенно значение ли са 

структурните реформи за конкуренто-

способността, създаването на работни места 

и борбата срещу бедността? 

  Х   Х  

13. Позволяват ли растежът и заетостта 

преодоляване на бедността 

Х       

14. Какво представлява явлението 

„работещи бедни”? 

Х Х Х   Х Х 

15. Е ли положението на бездомните една от 

най-крайните форми на бедност? 

Х Х Х    Х 

16. Прекалено висока ли е цената на 

приличните жилища; еднакво ли е 

разбирането за прилично жилище в ЕС? 

 Х      

17.  Какви са отраженията на бедността при 

социалните услуги?  

Х Х Х    Х 

18. Какъв е прагът на бедността? Х Х Х     

19. Каква взаимовръзка трябва да 

съществува между кошницата с основни 

стоки и услуги и прага на бедността? 

Х Х Х     

20. Какви схеми за минимални доходи са 

приложими? 

Х Х Х     

21. По-уязвими ли са жените от риск за 

бедност; каква е степента на феминизация на 

бедността? 

Х Х Х   Х Х 

22. В какви граници е разликата в 

заплащането между половете? 

Х Х Х   Х Х 

23. Какъв процент от децата са изложени на 

риск от бедност? 

Х Х Х   Х Х 

24. Кои са първите сигнали за циклично 

възпроизводство на бедността? 

Х Х Х Х Х Х Х 

25. Каква е ролята на гражданското общество 

в борбата с бедността? 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

Вие може да добавите както въпроси, така и заинтересовани 

страни и да формулирате техните отговорности в борбата с бедността. 
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END HUNGER, ACHIEVE FOOD SECURITY AND IMPROVED 

NUTRITION AND PROMOTE SUSTAINABLE AGRICULTURE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРЕМАХВАНЕ НА ГЛАДА, ПОСТИГАНЕ НА СИГУРНОСТ 

НА ХРАНАТА И ПО-КАЧЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 2. ПРЕМАХВАНЕ  

НА ГЛАДА, ПОСТИГАНЕ НА СИГУРНОСТ НА ХРАНАТА  

И ПО-КАЧЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ  

НА УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 

Доц. д-р Анастасия Марчева63 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

Гладът е последица и предпоставка за възпроизвеждане на 

бедността. Неговото премахване е предизвикателство пред обществото.  

Последните три години се характеризират с влошаване на 

показателите, свързани с премахването на глада и продоволствената 

сигурност. През 2017 година всеки девети жител на земята (над 820 млн. 

души) не е получавал достатъчно храна. В Африка от недохранване 

страдат над 250 млн. души. В света 770 млн. души изпитват остър 

недостиг на продоволствия.  

През 2018 г. 49 млн. деца до 5 годишна възраст са страдали от 

хипотрофия, а 40 млн. деца от наднормено тегло.  

Насърчаването на устойчиво селско стопанство е свързано с 

промяна в политиката на субсидиране и намаляване на изкривяванията. 

The Sustainable Development Goals Report 201964 
 

В 8 макета с 13 показателя е представена Цел 2. Премахване 

на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено 

хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство65. 
 

Макет 1. Универсален достъп до безопасна и питателна храна 

Цел 2.1 Ликвидиране до 2030 година на глада и осигуряване за всички, по-

специално бедните и хората в уязвимо положение, в това число 

новородените, на целогодишен достъп до безопасна, питателна и 

достатъчна храна 

Разпространеност на 

недохранването 

2.1.1 Разпространение на недохранването 

Разпространеност на 

несигурността на 

прехраната 

2.1.2 Разпространение на умерена или тежка 

продоволствена несигурност сред населението, 

основана на скалата за опит в областта на 

несигурността на храните (FIES) 

                                           
63 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
64 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
65 http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf; 

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+2; https://sdg-tracker.org/zero-

hunger 
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Разпространеност на недохранването в света (%) 

Година 2000 2005 2010 2015 2017 
Общо в света  14.8 14.5 11.8 10.6 10.9 

Европа <2.5 <2.5 <2.5  <2.5 <2.5 

Северна Америка <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 

Южна Азия 18.2 21.5 17.2 15.6 14.8 

Развиващи се страни без излаз на море 31.8  26.4  22.5  21.8  22.6  

Най-слабо развити страни 34.1  28.6  24.8  23.7  24.4  

Малки островни развиващи се държави 21.7  21.0  18.2  17.4  16.8  

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general- 

sdg-report-2019--Statistical-Annex.pdf 

 

 

Макет 2. Край на всички форми на недохранване 

Цел 2.2 Ликвидиране до 2030 година на всички форми на недохранване, 

включително достигане до 2025 година на договорените на международно 

равнище Цели относно спирането на растежа и атрофията при децата 

до 5-годишна възраст и задоволяване на потребностите от храна и 

хранителни вещества на подрастващите момичета, бременните жени, 

кърмачките и по-възрастните хора 

Разпространение на спирането 

на растежа в детството 

2.2.1 Разпространение на спирането на 

растежа сред децата под 5 години 

Разпространение на детското 

недохранване (загуба или 

наднормено тегло) 

2.2.2 Разпространение на недохранването 

сред децата под 5-годишна възраст по вид 

(загуба или наднормено тегло) 

 

 

Макет 3. Удвояване на производителността и доходите на дребните  

производители на храни 

Цел 2.3 Удвояване до 2030 година на селскостопанската производител-

ност и доходите на дребните производители на храни, по-специално 

жените, коренното население, семейните земеделски стопани, 

скотовъдите и рибарите, включително чрез сигурен и равен достъп до 

земя, други производствени ресурси и суровини, знания, финансови 

услуги, пазари и възможности за добавена стойност и заетост в 

неземеделски дейности 

Производство на 

единица работна ръка 

2.3.1 Обем на производството на производствена 

единица според размера на предприятието 

(земеделско / животновъдно / горско стопанско 

предприятие) 

Доходи на дребните 

производители на 

храни 

2.3.2 Среден доход на дребните производители на 

храни по пол и принадлежност към коренното 

население 
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Макет 4. Устойчиво производство на храни и земеделски практики 

Цел 2.4 Осигуряване до 2030 година на устойчиви системи за производ-

ство на храни и прилагане на устойчиви спрямо изменението на климата 

селскостопански практики, които увеличават производителността и 

обема на произвежданата продукция, спомагат за поддържане на 

екосистемите, засилват възможностите за приспособяване към 

изменението на климата, екстремни метеорологични явления, суша, 

наводнения и други природни бедствия, и с които постепенно се 

подобрява качеството на земята и почвите 

Устойчиво производство 

на храни 

2.4.1 Дял на селскостопанските площи с 

продуктивно и устойчиво земеделие 

 

 

Макет 5. Поддържане на генетичното разнообразие в производството 

на храни 

Цел 2.5 Запазване до 2020 година на генетичното разнообразие на семена, 

култивирани растения и селскостопански и опитомени животни, и 

свързаните с тях диви видове, включително посредством разумно управ-

лявани и диверсифицирани семенни и растителни банки на национално, 

регионално и международно равнище и осигуряване на достъп до гене-

тични ресурси и свързаните с тях традиционни знания, както и честно и 

справедливо споделяне на произтичащите от употребата им ползи в 

съответствие с постигнатите договорености на международно равнище 

Генетични 

ресурси 

съхранявани в 

съоръжения  

2.5.1 Количество на генетичните ресурси от растителен 

и животински произход, предназначени за производство 

на продоволствия и за селското стопанство, съхранявани 

средносрочно или дългосрочно в специални съоръжения  

Местни породи, 

застрашени от 

изчезване 

2.5.2 Дял на местните породи, класифицирани като 

рискови, които не са изложени на риск, или са с 

неизвестно ниво на риск от изчезване 

 

Генетични ресурси за производство на продоволствия и за селското 

стопанство, средно- или дългосрочно съхранявани в специални 

съоръжения 

(брой, хил.) 
 2000 2005 2010 2014 2017 

Общо в света (брой) 3386,2 4175,1 47432,0 5047,8 5309,9 

Развиващи се страни без излаз на 

море 

106,6  130,4  147,8  156,6  161,9  

Най-слабо развити страни 113,2  140,2  159,1  175,6  184,3  

Малки островни развиващи се 

държави 

15,6  18,3  20,9  23,8  25,1  

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 
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Макет 6. Инвестиране в селска инфраструктура, селскостопански 

изследвания, технологии и генни банки 

Цел 2.a Увеличаване, включително посредством засилено международно 

сътрудничество, на инвестициите в инфраструктурата на селските 

райони, в селскостопански научни изследвания и служби за съвети в 

земеделието, технологично развитие и генни банки за растителни култури 

и животински видове с оглед подобряване на производствения капацитет в 

селското стопанство в развиващите се страни, особено в най-слабо 

развитите страни 

Индекс на ориентиране 

към селското стопанство 

2.a.1 Индекс на ориентиране към селското 

стопанство, определян според структурата на 

държавните разходи и БВП 
 

Официални потоци в 

селското стопанство 

2.a.2 Общ официален поток (официална помощ за 

развитие плюс други официални потоци) за 

сектора на селското стопанство 

 

Дял на държавните разходи за селското стопанство спрямо обема на 

БВП, създаден от селското стопанство (%) 
Регион  2001  2005  2010  2015  2017  

Общо за света 0.42  0.39  0.28  0.28  0.26  

Развиващи се страни без излаз на море 0.23  0.33  0.38  0.35  0.38  

Най-слабо развити страни 0.16  0.24  0.15  0.23  0.26  

Малки островни развиващи се държави 0.47  1.09  1.01  0.45  0.52  

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 7. Предотвратяване ограниченията върху търговията със селско-

стопански продукти, изкривяванията на пазара и субсидиите за износ 

Цел 2.b Коригиране и недопускане на търговски ограничения и изкривявания 

на световните пазари на селскостопански стоки, включително чрез 

успоредното премахване на всички форми на субсидии за износ на 

селскостопански продукти и всички експортни мерки с равностоен ефект в 

съответствие с мандата на Кръга от преговори за развитие в Доха 

Субсидии за износ в 

селското стопанство 

2.b.1 Обем на субсидиите за износ в селското 

стопанство 

 

Макет 8. Осигуряване на стабилни пазари на хранителни стоки 

и навременен достъп до информация 

Цел 2.c Приемане на мерки за гарантиране на правилното функциониране 

на пазарите на продоволствени стоки и техните деривати и улесняване на 

навременния достъп до пазарна информация, включително относно 

хранителните резерви, за да се спомогне за ограничаване на крайната 

нестабилност на цените на храните 

Аномалии в цените на 

храните 

2.c.1 Показател за аномалии в цените на храните 
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ENSURE HEALTHY LIVES AND PROMOTE WELL-BEING  

FOR ALL AT ALL AGES 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ  

И СТИМУЛИРАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО  

ЗА ВСИЧКИ ВЪВ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 3 ОСИГУРЯВАНЕ 

НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СТИМУЛИРАНЕ  

НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО ЗА ВСИЧКИ ВЪВ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ 

 

Доц. д-р Анастасия Марчева66 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 
„Основна социална задача на 

правителствата и Световната 

здравна организация е достигане от 

всички жители на Земята на такова 

равнище на здраве‚ което би им 

позволило да живеят продуктивно в 

социален и икономически план.“ 

Тридесета сесия на Световната 

здравна организация. Резолюция 30.43 
 

Предизвикателства и полета на действие, свързани с 

реализиране на Цел 3. Осигуряване на здравословен начин на живот 

и стимулиране на благосъстоянието за всички във всички възрасти, 

са: запазване на репродуктивното здраве, здравето на майките и 

новородените деца; инфекциозните заболявания; неинфекциозните 

заболявания, психичното здраве и екологичните рискове; 

ресурсното осигуряване на системата. Те са представени в 13 макета 

и 27 показателя.67 
 

 

Макет 1. Намаляване на майчината смъртност 

Цел 3.1 Намаляване до 2030 година на съотношението на майчината 

смъртност в световен мащаб до по-малко от 70 смъртни случая на 100000 

живородени деца 

Майчина 

смъртност 

3.1.1 Коефициент на майчина смъртност 

Квалифицирано 

асистиране при 

раждане 

3.1.2 Процент на ражданията, посещавани от персонал, 

обучен да осигурява необходимия надзор, грижи и 

съвети за жените по време на бременност, раждане и 

следродовия период, както и как самостоятелно да се 

обслужват и да се грижат за новородените 

                                           
66 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
67 https://sdg-tracker.org/good-health; http://unsdsn.org/wp-

content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf; 

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+3 
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Макет 2. Край на всички предотвратими смъртни случаи  

под 5-годишна възраст 

Цел 3.2 Прекратяване до 2030 година на предотвратимите смъртни 

случаи на новородени и деца до 5-годишна възраст, като всички страни ще 

имат за цел да снижат неонаталната смъртност до най-много 12 на 1000 

живородени бебета и смъртността на деца до 5-годишна възраст до 

максимум 25 на 1000 живородени деца 

Смъртност под 5 години 3.2.1 Коефициент на детска смъртност до пет 

годишна възраст 

Неонатална смъртност 3.2.2 Коефициент на неонатална смъртност 

 

Макет 3. Борба със заразните болести 

Цел 3.3 Ликвидиране до 2030 година на епидемиите от СПИН, 

туберкулоза, малария и пренебрегваните тропически зарази, както и 

борба с хепатита, заболяванията, предавани чрез водата и други заразни 

болести 

Брой на новите случаи на ХИВ 

инфекции на 1000 души 

неинфектирано население, по пол, 

възраст и ключови групи от 

населението 

3.3.1 Брой нови ХИВ инфекции на 

1000 души неинфектирано 

население 

Честота на туберкулоза на 100000 

души население 

3.3.2 Туберкулоза на 100000 

душинаселение 

Честота на малария на 1000 души 3.3.3 Разпространение на малария 

на 1000 души население 

Честота на хепатит В на 100000 

душинаселение 

3.3.4 Честота на хепатит В на 

100000 души население 

Хора, нуждаещи се от интервенции 

срещу пренебрегвани тропически 

болести 

3.3.5 Брой на хората, нуждаещи се 

от интервенции срещу 

пренебрегвани тропически болести 

 

Макет 4. Намаляване на смъртността от незаразни болести  

и насърчаване на психичното здраве 

Цел 3.4 Намаляване с една трета до 2030 година на броя случаи на 

преждевременна смърт вследствие на незаразни болести – чрез превенция 

и лечение, както и насърчаване на психичното здраве и благоденствие 

Смъртност от сърдечносъдови 

заболявания, рак, диабет или 

хронични респираторни 

заболявания 

3.4.1 Коефициент на смъртност, 

дължаща се на сърдечносъдови 

заболявания, рак, диабет или хронични 

респираторни заболявания 

Смъртност от самоубийства 3.4.2 Коефициент на смъртност от 

самоубийства 
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Макет 5. Профилактика и лечение на злоупотребата с наркотични  

вещества 

Цел 3.5 Засилване на превенцията и лечението на злоупотребата със 

субстанции, в това число наркотични вещества и на алкохол във вредни 

количества 

Покритие с интервенции за 

лечение (фармакологична, 

психосоциална рехабилитация 

и последващи грижи и услуги) 

при злоупотреба с наркотични 

вещества 

3.5.1 Покритие с интервенции за лечение 

(фармакологична, психосоциална 

рехабилитация и последващи грижи и 

услуги) при нарушения от злоупотребата 

с наркотични вещества 

Консумация на алкохол на 

глава от населението 

3.5.2 Вредна употреба на алкохол, 

определена в зависимост от националния 

контекст като потребление на алкохол на 

глава от населението (на възраст над 15 

години и по-възрастни) в рамките на една 

календарна година в литри чист алкохол 

 

Потребление на алкохол на глава от населението (литри чист алкохол) 
 2000  2005  2010  2015  2016  

Общо в света 5.7 5.5 6.4 6.4 6.4 

Европа 13.4 13.7 12.6 11.4 11.2 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 6. Намаляване на нараняванията и смъртните случаи  

при пътнотранспортни произшествия  

Цел 3.6 Намаляване наполовина до 2020 година на общия брой в световен 

мащаб на смъртните случаи и нараняванията при пътнотранспортни 

произшествия 

Намаляване наполовина на броя на 

смъртните случаи по пътищата 

3.6.1 Смъртност вследствие на 

пътнотранспортни наранявания 

 

Макет 7. Всеобщ достъп до сексуални и репродуктивни грижи,  

семейно планиране и образование 

Цел 3.7 Осигуряване до 2030 година на всеобщ достъп до здравни услуги в 

областта на половото и репродуктивно здраве, включително информация 

и обучение по възпроизводство и семейно планиране, и интегриране на 

репродуктивното здраве в националните стратегии и програми 

Жени в репродуктивна възраст 

(15-49 г.), нуждаещи се от 

семейно планиране, основано 

на съвременни методи 

3.7.1 Дял на омъжените жени на възраст 15-

49 години, чиято потребност от семейно 

планиране е удовлетворена със съвременни 

методи  

Юношеска раждаемост 3.7.2 Юношеска раждаемост (10-14 г., 15-19 

г.) на 1000 жени в тези възрастови групи 
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Макет 8. Постигане на универсално здравно покритие 

Цел 3.8 Постигане на всеобщо здравно осигуряване, включително защита 

срещу финансов риск, достъп до качествени основни здравни услуги и 

достъп до безопасни, ефективни и качествени жизненоважни лекарства и 

ваксини за всички на достъпни цени 

Покритие с основни 

здравни услуги 

3.8.1 Покритие с основни здравни услуги 

Разходи на 

домакинствата за 

здравеопазване 

3.8.2 Дял от населението с големи разходи на 

домакинствата за здравеопазване, като дял от 

общите разходи или доходите на домакинствата  

 

Индекс на покритие с основни здравни услуги /  

универсално здравно покритие (1-100) 

Регион 2015 г. 
Общо в света  64  

Европа 74  

Северна Америка ≥80  

Развиващи се страни без излаз на море 47  

Най-слабо развити страни 42  

Малки островни развиващи се държави 63  

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary- 

general-sdg-report-2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 9. Намаляване на болестите и смъртните случаи  

от опасни химикали и замърсяване 

Цел 3.9 Значително намаляване до 2030 година на броя на смъртните 

случаи и заболявания от опасни химични вещества и от замърсяване и 

заразяване на въздуха, водите и почвите 

Смъртност от замърсяване 

на въздуха 

3.9.1 Коефициент на смъртност от 

замърсяване на въздуха в жилищните 

помещения и на атмосферния въздух 

Смъртност от опасна вода, 

канализация, хигиена 

(WASH) 

3.9.2 Коефициент на смъртност, дължаща се 

на опасна вода, канализация и липса на 

хигиена 

Смъртност от 

непреднамерено отравяне 

3.9.3 Коефициент на смъртност, дължаща се 

на непреднамерено отравяне 
 

Макет 10. Прилагане на рамковата конвенция на СЗО за контрол  

на тютюна 

Цел 3.a Засилване на прилагането във всички страни по целесъобразност 

на Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол 

на тютюна 

Разпространение 

на употребата на 

тютюн 

3.a.1 Възрастово стандартизирано разпространение на 

настоящата употреба на тютюн сред лица на възраст 15 и 

повече години 
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Макет 11. Подпомагане на научните изследвания, развитието  

и всеобщия достъп до достъпни ваксини и лекарства 

Цел 3.b Подкрепа за медицински и фармацевтични изследвания и разра-

ботването на нови ваксини и лекарства за заразните и незаразните 

болести, засягащи предимно развиващите се страни, осигуряване на 

достъп до жизненоважни лекарства и ваксини на достъпни цени в съот-

ветствие с Декларацията от Доха относно Споразумението ТРИПС (за 

свързаните с търговията аспекти на интелектуалната собственост) и 

общественото здраве, която потвърждава правото на развиващите се 

страни да се възползват в пълна степен от разпоредбите за гъвкавост в 

Споразумението ТРИПС относно правото за опазване на общественото 

здраве и по-специално осигуряването на достъп до лекарствени средства 

за всички 

Покритие на ваксината 3.b.1 Част от целевата група, обхваната от 

всички ваксини, включени в националната 

програма 

Помощ за развитие на 

медицински изследвания 

и основно здравеопазване 

3.b.2 Обща нетна официална помощ за развитие 

за медицински изследвания и основни здравни 

сектори 

Наличие на основни 

лекарства 

3.b.3 Дял от здравните заведения, разполагащи с 

основен набор от съответни основни лекарства, 

които са достъпни на устойчива основа 

 

Макет 12. Увеличаване на финансирането на здравеопазването  

и подкрепа на здравните работници в развиващите се страни 

Цел 3.c Значително увеличаване на финансирането за здравеопазване и 

наемане, развитие, обучение и задържане на работна сила в здравния 

сектор в развиващите се страни, особено в най-слабо развитите страни 

и малките развиващи се островни държави 

Гъстота на здравните 

работници 

3.c.1 Гъстота и разпределение на здравните 

работници 

 

Макет 13. Подобряване на системите за ранно предупреждение  

на глобалните рискове за здравето 

Цел 3.d Засилване на капацитета на всички страни, особено разви-

ващите се страни, за ранно предупреждение, намаляване на риска и 

овладяване на здравните рискове в национален и световен мащаб 

Готовност за 

спешна помощ 

за здравето 

3.d.1 Способност за спазване на Международните 

здравни регламенти (IHR) и готовност за извънредни 

ситуации в общественото здравеопазване 
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ФОРМИРАНЕ НА НАВИЦИ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ 

ПРИ МЕНИДЖЪРИТЕ ОТ ОПЕРАТИВНО НИВО.  

КАЗУСИ  

 

Доц. д-р Ирена Емилова68 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

Казус № 1. С вързани ръце69 

Преди години бях мениджър в производствено предприятие. 

При мен дойде началникът на един от цеховете и ми се оплака, че 

новоназначения при него бригадир не иска да върши нищо. Не, не 

отказва, но го върши нарочно толкова некадърно, че да те е страх да 

му възложиш друго. Предпочита просто да обикаля цеха или да се 

скрие някъде на кафе и цигара. Човекът ме помили да взема мерки. 

Проверих случая и всички потвърдиха, че това е точно така. Когато 

поисках договора му от нашата специалистка по човешки ресурси, ме 

очакваше неприятна изненада – той беше с шестмесечен изпитателен 

срок в НЕГОВА полза и тя не можеше да обясни как се е получило 

това. Беше наказана, разбира се, но проблемът остана.  

Извиках въпросното момче и му предложих да го освободим по 

взаимно съгласие. Той категорично отказа с приблизително следните 

думи: „Само, ако ми платите шест заплати. Иначе ще ви съдя. Аз не 

настоявам да напускам, ще изпълня всяко ваше законно нареждане, но 

имайте предвид, че имам медицинска забрана за тежък труд. Другото 

– с удоволствие, но доколкото мога. Имайте предвид, че съм говорил с 

адвокат и ще си търся правата, ако ме уволните.“ 

Бях категоричен за себе си, че няма да се поддам на подобно 

изнудване… 

Какво направих? 

На следващия ден взех един стол от моята стая и го занесох в 

цеха. Столът беше удобен, но изглеждаше малко нелепо сред 

машините и изцапаните хора. Сложих го малко встрани, за да не го 

блъсне някой мотокар, но все пак почти в средата, видим отвсякъде.  

Наредих писмено на въпросния бригадир да седи през цялото 

работно време на този стол, с изключение ходенето до тоалетна, и в 

края на всеки ден да ми предава писмен отчет за впечатленията си от 

                                           
68 Е-mail: i.emilova@uni-svishtov.bg 
69 В-к Кариери (Капитал), 25-31 октомври, 2008, с. 3. Авторът е производствен 

мениджър в чуждестранна компания от химическата промишленост, разположена в 

Североизточна България. 
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организацията на производство в участъка. Изрично забраних на 

когото и да било да ходи при него и да разговаря. Всяка сутрин след 

оперативката отивах при него и му благодарях за усилията, които 

полага за фирмата. 

Издържа четири дни. На петия вместо отчет ми донесе молба за 

напускане. По-късно някой ми каза, че нещо подобно е правено в 

Япония. 

Вие как бихте постъпили в тази ситуация? 

 

Казус №2. Изкуството на промяната70 

Всеки човек има своите особености на характера. В най-лошия 

случай те усложняват живота му и отблъскват околните. И идва един 

момент, когато ти се иска да сте по-организирани и по-успяващи в на-

чинанията си. 

Мислите си, че характерът ви е вече трайно оформен, защото 

сте попрехвърлили тийнейджърските години и е малко късно за 

промяна. 

Добрата новина е, че по последни научни данни, с малко 

повече усилия от ваша страна, можете да промените ключови 

елементи от вашата индивидуалност дори в “напреднала възраст”.  

Изследване на Калифорнийския университет, в което са участ-

вали 130 000 души, показало, че съществуват пет основни личностни 

черти, които определят човешкия живот. Те са: 
ДОБРОСЪВЕСТНОСТ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ 

НЕВРОТИЗЪМ 

ВКУС КЪМ РАЗНООБРАЗИЕ  

ЕКСТРОВЕРТНОСТ 

Предлагам ви да ги наречем ВДДЕН. Можете да ги запомните 

така Всеки действителен ден. 

Тези качества влияят на повечето важни неща, за които търсите 

какви ли не причини: връзките ви, емоционалното състояние и профе-

сионалната реализация. 

Учените установили, че индивидуалните качества не са строго 

фиксирани до средата на зрелите години, а по-скоро могат да бъдат 

моделирани. 

За целта Ви предлагам да отговорите честно, но наистина 

честно, на следните въпроси. По този начин ще установите кои ваши 

черти ви дърпат назад и ще ги преодолеете. 
 

                                           
70 Адаптирано по сп. Cosmopolitan, 2005.  
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ВКУС КЪМ РАЗНООБРАЗИЕ  

Задайте си въпроса: Доколко сте възприемчиви за нови неща? 

Отбележете кои твърдения се отнасят за вас: 

1. Животът ми е като повторение – едни и същи заведения, 

едни и същи дрехи, едни и същи хора. 

2. Като цяло не разпитвам другите хора за техните интереси.  

3. Дрехите ми са като тези на моите приятели. 

4. Имам установен вкус за храна, филми, книги и музика. 

Колкото повече твърдения отбележете, толкова сте по-консер-

вативни. Естествено, че е хубаво да сте наясно какво ви харесва и 

какво не, но е също толкова хубаво човек да пробва нови неща. Иначе 

се изпуска огромното разнообразие от идеи и преживявания. 

Защо това е важно? 
Както е известно апетитът идва с яденето. Тоест колкото сте 

по-заинтригувани от нещо, толкова по-интересно ви става. А по този 

начин задълбочавате връзките си с другите хора. Освен това 

любопитковците никога не се отегчават. Често пъти хората потъват в 

рутината на познатото и водят малко или много ограничен живот. Но 

колкото сте по-отворени към нови преживявания, толкова по-

пълноценно живеете. 

Още един бонус: ако обичате да изпробвате разнообразието на 

света, това ще развие вътрешната ви устойчивост. В случай, че нещо в 

живота ви се обърка, ще успеете да се справите по-лесно и да продъл-

жите напред, вместо да се признаете за победен. 

Как да го преодолеете? 

1. Постоянно предизвиквай себе си да опитваш нови неща. 

2. Всяка седмица научавай по нещо ново за живота на другите 

хора – без значение дали като гледаш предавания по теми, които не са 

ти близки, или четеш рубриките във вестника, които обикновено про-

пускаш. 

3. В края на деня си задавай следните въпроси: “Какво ме изне-

нада днес?”, “Какво ме развълнува?”, “Какво ново научих?”. По този 

начин тренираш “любопитния мускул” на мозъка си. 
 

ДОБРОСЪВЕСТНОСТ 

Задайте си въпроса: Достатъчно организирани ли сте? 

Отбележете, кои твърдения се отнасят за вас: 

1. Нерядко ми се случва да пропусна лекции, понеже имам мах-

мурлук и не ми се ходи до академията. 

2. Имам повече глоби за нарушения, отколкото спазени 

срокове. 
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3. Не съм от типа хора, на които спокойно можеш да повериш 

резервните ключове за вкъщи. 

4. Не помня рождените дни на приятелите си. 

Колкото повече твърдения сте отбелязали, толкова сте по-

недобросъвестни. Този тип хора са неорганизирани, небрежни и лесно 

се объркват. 

Защо това е важно? 

Колкото и претенциозно да звучи думата “добросъвестност”, 

психолозите нареждат това качество сред най-важните предпоставки 

за дълъг, щастлив живот и безоблачно съжителство с околните. Ако 

сте от хората, на които не може да се разчита, сигурно често ви се 

случва да “издънвате” другите. Но в случай, че не се коригирате 

навреме, социалния ви кръг ще се стопи до миниатюрно кръгче, 

съставено предимно от подобни отритнати като теб.  

Докато водите безгрижен студентски живот, няма проблеми – 

приятелите сигурно ти прощават прегрешенията. Но след десет 

години, когато са отделили един час специално за теб в натоварения 

си график, отменянето на срещата в последния момент ще има 

коренно различен ефект. 

В професионален план картинката не изглежда по-розова – ако 

не си човек на място, едва ли ще постигнеш кой знае какво в работата. 

Липсата на съвестност пречи, защото останалите колеги смятат, че на 

такива хора не можеш да се опреш. Освен това да сте виждали неор-

ганизирани управленски кадри, или изобщо разсеяни преуспели хора? 

За да постигнеш успех, трябва да имаш самодисциплина. 

Как да го преодолеете? 

1. Планирайте ангажиментите си. 

2. Спазвайте обещанията си, т.е. дръжте на думата си. 

Придържайте се към обещанията си, съветват психолозите, 

независимо дали сте се съгласили да отидете да спортувате с 

приятели, или сте се зарекли да гледате по-малко телевизия за сметка 

на четенето на книги.  

Така ще изпитате чувство на сигурност и удовлетворение, че 

контролирате живота си.  
 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ 

Задайте си въпроса: Дразните ли околните с преценките си? 

Отбележете кои твърдения се отнасят за вас: 

1. Някои от приятелствата ми са бурни, или са били кратко-

трайни? 

2. Мога да кажа точно какво не е наред с приятелите или 

дрехите или гаджето на брат ми?  
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3. Ако приятелят ми направи гаф, едва ли ще кажа: “Карай да 

върви!” 

4. Не прощавам, ако някой ме засегне. 

Ако две или повече от тези твърдения важат за вас, вие сте 

властна личност. В повечето случаи сте критични, недоброжелюбни, 

понякога груби и раздразнителни, винаги търсите вината у другите и 

започвате разправия. 

Защо това е важно? 

Няма лошо човек да е самоуверен, но както всяко нещо в този 

живот, хубаво е и това качество да е с мярка. Рискувате да станете 

досадни за околните с нетърпимото си възражение държание, защото 

агресивните хора са прекалено деспотични. Не е странно, че често са 

отритнати от социалната си група. На такива хора им се налага да 

полагат извънредни усилия, за да запазят отношенията си с половин-

ката. Ако не си сговорчив и не правиш компромиси, не е лесно да под-

държаш връзка.  

Как да го преодолеете? 

1. Не се опитвайте да печелите всички спорове и започнете да 

намирате удачни решения не само за себе си, но и за отсрещната 

страна. 

2. Поставете се на мястото на другите.  
 

ЕКСТРОВЕРТНОСТ 

Задайте си въпроса: Дружелюбен ли съм? 

Отбележете кои твърдения се отнасят за вас: 

1. По-скоро бих кандидатствал за Биг Брадър, отколкото да 

седя и да медитирам кротко някъде. 

2. Прекарвам повечето почивни дни с други хора.  

3. Редовно правя купони – винаги когато мога. 

4. Ядосвам се, ако нямам социални планове. 

Колкото повече от тези твърдения важат за вас, толкова по-

екстровертна личност сте. Екстровертите обичат да са сред хора, 

словоохотливи са и си падат по забавленията. Обратно на тях 

интровертите са сдържани, мълчаливи и предпочитат собствената си 

компания. Нито едното не е по-добро от другото. Интровертността се 

превръща в проблем, когато пречи да общувате с други хора, а 

екстровертността – когато я използваш, за да се скриете от себе си. 

Защо това е важно? 

Ако сте щастливи със собствената си компания, значи всичко е 

наред. Но, ако искате да общувате по-често с повечето хора, обаче 

нещо ви спира, това вече е друга работа. Както и ако водите бурен 

социален живот в опит да се скриете от важни лични проблеми. 
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Как да го преодолеете? 

1. Пробвайте да се престорите на приятелски настроени. 

2. Развийте някои интровертни черти в характера си. Например 

задавайте на хората въпроси, така че те да говорят повече. 

3. Най-важно е да откриете собственото си равновесие.  
 

НЕВРОТИЗЪМ 

Задайте си въпроса: Дали не драматизирам прекалено? 

Отбележете кои твърдения се отнасят за вас: 

1. Лесно се разстройвам, дори от малки неща. 

2. Избухвам в плач, когато работата ми стане напрегната. 

3. Често имам проблеми със съня, когато съм притеснен. 

4. Все още си спомням провали отпреди години. 

Колкото повече от тези твърдения важат за вас, толкова сте по-

невротични и склонни да се притеснявате и за най-дребното нещо. По-

зитивно настроените хора, за разлика от невротиците, са 

уравновесени, способни да се справят със стреса и на тях можеш да се 

довериш. 

Защо това е важно? 

Притеснението депресира, а когато човек е депресиран, 

животът изглежда още по-притеснителен и кръгът се затваря. Цялото 

това черногледство повишава нивото на хормоните на стреса в тялото. 

Невротичните хора отблъскват потенциалните си приятели, до-

ри без да го съзнават. Тревогите са трудни за понасяне, а 

напрежението е заразно. Никой не иска да общува с човек, който 

постоянно се безпокои за нещо, защото хората не желаят доброволно 

да се натоварват с неприятни емоции. 

Как да го преодолеете? 

1. Ликвидирайте хормоните на стреса. Физическата активност е 

идеалният вариант – заложете на онова, което ви разтоварва 

качествено и правите с удоволствие. 

2. Гледайте на нещата в перспектива. Припомняйте си от време 

на време, че навсякъде по света има хора, които биха дали мило и 

драго да са на вашето място и да имат вашите грижи. 

3. Разсъждавайте позитивно и мислете позитивно. Вместо да си 

мислите примерно, че трябва да свършите един куп неща, преди да 

излезете в отпуск, по-добре си кажете ”Супер, скоро ще мога да си 

почина!” Цялата ви физиология се променя, когато гледате 

положително на нещата. 

 

Може ли да се промените според разгледаните личностни черти?  
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ENSURE INCLUSIVE AND EQUITABLE QUALITY EDUCATION 

AND PROMOTE LIFELONG LEARNING OPPORTUNITIES 

FOR ALL  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩО И РАВНОСТОЙНО 

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И СТИМУЛИРАНЕ  

НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧЕНЕ НА ВСИЧКИ ПРЕЗ 

ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПРОГРАМАТА 

„ОБРАЗОВАНИЕ 2030“ 

 

Доц. д-р Анастасия Марчева71 

Стопанска академия “Д. А. Ценов“ – Свищов, България  

Проф. д-р Ядвига Чибурене72 

Каунаски технологичен университет, Каунас, Литва 

 

 

В реализирането на Глобалните цели за устойчиво развитие до 

2030 г. особена роля се пада на образованието - Цел 4 Осигуряване на 

приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране 

на възможностите за учене на всички през целия живот.  

Програма „Образование 2030“ поставя акценти върху: продъл-

жаващото образование - от ранно детство до образование и обучение 

през целия живот; придобиване на умения за достоен труд; глобално 

гражданство; приобщаване, равнопоставеност и равенство между 

половете; гарантиране качество на резултатите от обучението. Тя е 

разработена в отговор на глобалните предизвикателства в сферата на 

образованието73, чиито измерения са: необходимост от 69 милиона 

нови учители в световен мащаб, за да се постигнат целите в областта 

на образованието до 2030 г.; възрастните неграмотни са 758 милиона 

(15% от възрастните), две трети от които са жени; шестократно 

увеличение на необходимите финансови средства, като годишно 

недостигът на финансов ресурс в образованието е 39 млрд. USD; броят 

на децата и младежите извън училище е 263 милиона; завършено 

средно образование в страни с ниски доходи имат 14% от младежите и 

само 1% от най-бедните девойки; децата извън училище, живеещи в 

засегнати от конфликти райони са 35%.  

 

В 10 макета са представени показатели, свързани с програмата 

„Образование 2030“. В първите 7 от тях са представени целите в 

областта на образованието чрез глобални и тематични показателите, 

свързани с очакваните резултати от тяхното достигане, а в последните 

три макета – показателите за достигане на целите. Макетите от 

показатели са съставени въз основа на публикации от серията 

                                           
71 Е-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
72 Е-mail: jadvygacb@gmail.com 
73 Education transforms lives. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002472/247234e.pdf 
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Education 2030 на UNESCO, UNDP, UNHCR, UNICEF, WBG74.  

 

Показателите от първите 7 макета могат да се използват за: 

определяне на образователния потенциал в години на обучение; регу-

лиране на структурни несъответствия между образователно-

квалификационните степени (ОКС); определяне капацитета на 

учебните заведения; определяне на места за практика и специали-

зация; предлагане на форми на продължаващо обучение; оценка на 

иновативността на образованието.  
 

Макет 1. Безплатно основно и средно образование 

Универсално начално и средно образование 

Цел 4.1 До 2030 да се гарантира, че всички момчета и момичета 

завършват безплатно, справедливо и качествено основно и средно 

образование, водещо до подходящи и ефективни резултати от обучението 

Обучение 

Постигане 

на умения 

за четене и 

математика 

1 4.1.1 Дял на децата и младежите в степен 2 и 3 в края 

на началното и в края на прогимназиалното 

образование, постигали минимално ниво на езикова и 

математическа грамотност, по пол 

2 Администриране на националното представително 

оценяване на обучението по време на началното, в края 

на началното и в края на прогимназиалното образование 

Завършване 3 Брутен коефициент на записване до последния клас 

(основно и прогимназиално образование) 

4 Относителен дял на завършване (основно, 

прогимназиално и гимназиално образование) 

Участие 5 Дял на останалите извън училище (основно, 

прогимназиално и гимназиално образование) 

6 Дял на децата над възрастта за съответните класове 

(основно, прогимназиално образование) 

Осигуреност 7 Брой години на безплатно и задължително основно и 

средно образование, гарантирано в правната рамка 

 

 

 

                                           
74 Incheon Declaration and SDG4 – Education 2030 Framework for Action. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656e.pdf; Education International 

Toolkit. Guide to Indicators for SDG 4 Quality Education. Version 1.1 (2017); Montoya, 

Silvia. The indicators to monitor the SDG4-Education 2030 agenda. Montreal, Canada. 

http://aserpakistan.org/document/learning_resources/2017/Montoring-SDG4-

indicators.pdf; https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+4; https://sdg-

tracker.org/quality-education; https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 
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Макет 2. Равен достъп до качествено предучилищно образование 

Развитие в ранна детска възраст и всеобщо предучилищно образование 

Цел 4.2 Да се гарантира до 2030 година, че всички момичета и момчета 

имат достъп до качествено развитие, грижи и предучилищно образование 

в ранна детска възраст, за да са готови за началното образование 

4.2.1 Относителен дял на децата под 5 годишна възраст, които в процеса 

на развитието си показват здравно, образователно и психосоциално 

благополучие, по пол 

Подготвеност 

Осигуряване развитие на 

децата без отклонения  

1 Относителен дял на децата под 5 годишна 

възраст, които живеят в позитивна и 

стимулираща среда за домашно обучение 

4.2.2 Равнище на участие в организирано обучение (една година преди 

официалната начална възраст), по пол 

Участие  
Участие в предучилищно 

образование 

2 Брутен коефициент на предучилищно 

записване 

Осигуреност 3 Брой години в безплатно и задължително 

предучилищно образование, гарантирано 

в правните рамки 

 

Коригиран нетен коефициент на записване, една година преди 

официалната начална възраст 
Регион 2010 2015 2017 

Общо в света  62.7  67.8  68.9  

Европа 94.4  96.2  96.4  

Северна Америка 92.2  91.6  93.4  

Развиващи се страни без излаз на море 34.0  42.7  45.7  

Най-слабо развити страни 36.7  42.7  ...  

Малки островни развиващи се държави 77.8  79.9  78.9  

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 3. Равен достъп до достъпно техническо, професионално  

и висше образование 

Цел 4.3 Осигуряване до 2030 година на равен достъп за всички жени и 

мъже до достъпно и качествено техническо, професионално и висше 

образование, включително университетско такова 

4.3.1 Равнище на участие на младежите и възрастните във формално и 

неформално образование и обучение през предходните 12 месеца, по полц 

Участие 

Равен достъп до 

допълнително 

образование 

1 Брутен коефициент на записване за висше 

образование 

2 Равнище на участие в програмите за професионално 

образование и обучение (от 15 до 24 годишна 

възраст) 
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Макет 4. Увеличаване броя на хората със съответни умения  

за финансов успех 

Подходящи умения за достойни условия на труд 

Цел 4.4 Значително увеличаване до 2030 година на броя на младежите и 

възрастните, които имат подходящи умения, в това число технически и 

професионални такива, за трудова заетост, работни места с достойни 

условия на труд и предприемачество. 

4.4.1 Дял на младежите и възрастните с умения в областта на 

информационните и комуникационните технологии (ИКТ), по вид умения 

Умения 

Умения в областта на 

информационните и 

комуникационните 

технологии (ИКТ) 

1 Относителен дял на младежите / възрастните, 

които са постигнали поне минимално ниво на 

владеене на умения за цифрова грамотност  

2 Равнища на образованието за младежи/ 

възрастни по възрастови групи, статус на 

икономическа активност, нива на образование 

и ориентация на програмата  

 

 

Макет 5. Премахване на всички форми на дискриминация  

в образованието 

Равенство между половете и приобщаване 

Цел 4.5 Премахване до 2030 година на неравенството между половете в 

образованието и осигуряване на равен достъп до всички равнища на 

образование и професионално обучение за хората в уязвимо положение, 

включително лицата с увреждания, коренното население и деца в уязвимо 

положение 

4.5.1 Паритетни показатели (жени/мъже, селско/градско, долен/горен 

квинтил на благосъстояние и други, като инвалиден статус, коренно 

население и засегнати от конфликти) за всички образователни 

показатели с разпределение сред населението 

Кръстосани 

показатели за 

равенство 

1 Дял на учащите се по пол, местоживеене, 

икономически статус, здравословно състояние, други. 

Политика 

Различия в 

достъпа до 

образование 

 

2 Дял на учениците в начално образование, чийто 

първи или роден език е езикът на преподаване 

3 Степен, в която формулираните политики 

преразпределят образователните ресурси към 

населението в неравностойно положение 

4 Разходи за образование на един ученик по степен на 

образование и източник на финансиране 

5 Процент от общата помощ за образование, 

предназначена за страните с нисък доход 
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Макет 6. Универсална грамотност и математическа грамотност 

Универсална грамотност за младежи и възрастни 

Цел 4.6 Да се гарантира до 2030 година, че всички млади хора и 

значителна част от възрастното население, както мъже, така и жени, 

придобиват езикова и математическа грамотност 

4.6.1 Дял на населението в дадена възрастова група, постигнало поне 

определено ниво на владеене на функционална грамотност и умения за 

смятане, по пол 

Умения 

Универсална грамотност и 

математическа грамотност 

1 Ниво на грамотност за младежите / 

възрастните 

Осигуряване 2 Равнище на участие на младежите / 

възрастните в програми за грамотност 

 

Макет 7. Образование за устойчиво развитие и глобално гражданство 

Цел 4.7 Да се гарантира до 2030 година, че всички учащи се придобиват 

знанията и уменията, необходими за насърчаване на устойчивото 

развитие, включително (наред с другото) чрез преподаване на знания за 

устойчивото развитие и устойчив начин на живот, правата на човека, 

равенството между половете, насърчаване на култура на мир и 

ненасилие, глобално гражданство, разбиране и оценяване на културното 

многообразие и приноса на културата за устойчиво развитие 

4.6.1 Степен до която образованието за глобално гражданство и 

образование за устойчивото развитие, включително равенство между 

половете и права на човека, се интегрират на всички равнища в национа-

лни образователни политики, учебни програми, оценка на студентите 

Осигуреност 

 

1 Образование за устойчиво развитие и глобално 

гражданство 

Знания 2 Дял на учениците по възрастови групи (или ниво на 

образование), показващи адекватно разбиране на 

проблемите, свързани с глобалното гражданство и 

устойчивостта 

3 Дял на 15-годишните ученици, които показват позна-

ния и умения в областта на екологията и геологията 

Осигуреност 4 Дял на училищата, които осигуряват ХИВ и 

сексуално образование и основани житейски умения  

5 Степен, в която рамката за Световната програма за 

обучение по правата на човека се изпълнява на 

национално равнище (съгласно Резолюция 59/113 на 

Общото събрание на ООН) 

 

Макети 8, 9 и 10 представят показатели, които характеризират 

развитието и вътрешните пропорции в образованието и необходимата 

външна подкрепа. Тяхното поддържане гарантира задоволяване на пот-
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ребностите от образователни услуги в съответствие с предписаните 

нормативи и стандарти. Значителна част от показателите са свързани с 

проблемите за привлекателността на професията, условията на труд, 

миграцията, съвместителството и мотивацията. Те позволяват да се 

разкрият несъответствия с нормативите и стандартите на глобално, 

регионално и национално ниво. Отделено е внимание на 

организационните и структурните промени. 
 

Макет 8. Изграждане и модернизиране на приобщаващи  

и безопасни училища  

Ефективна учебна среда 

Цел 4.a Изграждане и модернизиране на учебни заведения, ориентирани и 

приспособени за деца, хора с увреждания и лица, уязвими като пол, които 

осигуряват за всички безопасна, приобщаваща и ползотворна учебна 

среда без агресия и насилие 

4.а.1 Дял на училищата с достъп до електричество; б) интернет за 

педагогически цели; в) компютри за педагогически цели; г) адаптирана 

инфраструктура и материали за учащи се с увреждания; д) основна 

питейна вода; е) базови санитарни съоръжения за всеки пол; ж) основни 

съоръжения за измиване на ръцете (съгласно дефинициите на 

индикатора WASH) 

Ресурси 

Приобщ-

аващи и 

безопасни 

училища 

1 Дял на училищата с достъп до електроенергия и Интернет 

за педагогически цели и компютри за педагогически цели 

2 Дял на училищата с адаптирана инфраструктура и 

материали за ученици с увреждания 

Околна 

среда 

3 Дял на учениците, преживели тормоз, телесни наказания, 

насилие, сексуална дискриминация и злоупотреба 

4 Брой нападения срещу учащи се, персонал и институции 

 

Макет 9. Увеличаване на стипендиите за висше образование  

за развиващите се страни 

Финансова подкрепа / Стипендии 

Цел 4.b Значително увеличаване до 2020 година броя на отпусканите в 

световен план стипендии за студенти от развиващите се страни, по-

специално най-слабо развитите страни, малките островни развиващи се 

държави и страните в Африка – за записване във висши учебни заведения 

в развитите страни и други развиващи се страни, включително и 

програми за професионално обучение, информационни и комуникационни 

технологии, технически, инженерни и научни специалности 

4.b.1 Обем на официалната помощ за подпомагане на развитието със 

стипендии по сектори и вид на обучението 

Ресурси 1 Брой стипендии за висше образование, предоставени на 

страната бенефициент 
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Макет 10. Увеличаване на предлагането на квалифицирани учители  

в развиващите се страни 

Преподавателски състав / Учители и преподаватели 

Цел 4.c Значително увеличаване до 2030 година броя на квалифицираните 

учители, включително посредством международно сътрудничество за 

подготовка на учители в развиващите се страни, особено най-слабо 

развитите страни и малките островни развиващи се държави 

4.c.1 Дял на учителите в предучилищно, начално, прогимназиално и 

гимназиално образование, които са получили поне минимално 

организирано обучение за учители (например педагогическа подготовка), 

предварителна или за повишаване на квалификацията, необходима за 

преподаване на съответното ниво в дадена страна 

Обучение 

Доставка на 

квалифицирани 

учители 

1 Съотношение между ученици / обучавани и 

учители по образователно ниво 

Квалификация 2 Относителен дял на учителите, квалифицирани по 

национални стандарти според образователното 

ниво и вида на институцията 

3 Съотношение ученици / квалифицирани учители 

по образователно ниво 

Мотивираност 4 Средна заплата на учителите спрямо други 

професии, изискващи съпоставимо ниво на 

образователна квалификация 

5 Дял на напусналите учителите по нива на 

образование 

Подпомагане 6 Дял на учителите, които са получавали обучение 

през последните 12 месеца по вид обучение 

 

В представените 10 макета са включени 45 показателя 

(глобални и тематични), техният брой може да бъде значително 

увеличен, ако бъдат записани в динамичен и структурен аспект. Те са 

основа за анализи и разработване на стратегически насоки и вземане 

на политически решения на всички нива. В захранването на макетите 

с информация съществуват редица проблеми, които препятстват 

сработването им и превръщането им в мощен механизъм за 

балансиране на системата “Образование” и реализиране на Цел 4 

Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование 

и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия 

живот. 
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ОСМИСЛЯНЕ И ТРЕНИНГ ЗА ПОСТИГАНЕ 

ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

Проф. д-р Никола Янков75 

Стопанска академия “Д. А. Ценов“ – Свищов, България  

 

 

Въведение 

 

В процеса на своето осъзнаване днешната цивилизация стига до 

етапа осмисляне на света като глобална (мега) система и на тази 

основа прави опити да се развива многостранно. В тази посока се 

търсят и използват инструменти, систематизирани през ХХ век – 

глобален, целеви, системно-мрежов, интегрален и други подходи. 

Основен принцип на мениджмънта на функционирането и раз-

витието на свръхсложните системи е на първо място да се поставят 

свръхстратегически и стратегически цели. Те се отнасят както към 

цялата Мегаглобална система СВЯТ, така и за отделни нейни страте-

гически подсистеми, процеси и проблеми. 

Стоящите пред Мегаглобалната система проблеми трябва да се 

разбират от всички възрастови групи и да се внушават на всички 

стъпала и равнища на образователната система. 

В този контекст се прави опит за представяне на методология 

за реализиране на някои основни (свръхстратегически) цели, които 

имат отношение към проблема за устойчиво развитие на 

Мегаглобалната система СВЯТ и към повишаване качеството на 

живота на нейното население.  

Известно е, че Мегаглобалните цели за устойчивото развитие са 

част от Дневния ред (програмата) на ООН за ЧОВЕШКО 

РАЗВИТИЕ. Самата програма се стреми да подобри комплексно 

качеството на живота на всички жители на планетата. Определен е и 

хоризонтът - 2030 г. На свой ред тази свръхамбициозна мегацел 

представлява списък от 17 цели (области) с общо 169 стратегически 

цели. За тях трябва да се търсят ресурси, един от които е 

образованието и обучението на лица, на профилирани специалисти и 

институции на всички равнища на тази система. 

При насочване на вниманието в изложението ще използване 

абревиатурата ГЦУР (Глобални Цели за Устойчивото Развитие на сис-

темата СВЯТ или Световно общество). Проблемът е как да се 

                                           
75 E-mail: n.yankov@uni-svishtov.bg 
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използва интегрален подход и организират усилията за реализиране на 

всяка отделна и конкретна цел. 

 

1. Многоаспектен тренинг за осъзнаване и реализиране на Целите 

за устойчиво развити на глобалната система СВЯТ 

 

Във второто десетилетие на ХХІ век обучението на индивиди с 

глобално и стратегическо мислене се сблъсква с много нови 

проблеми. Подсистема «Обучение» на ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА 

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ и НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ИВОНИ 
(и специално на университетите) достига плато. Обучаваните имат 

проблеми с творческото мислене, голяма част от които са наследени 

от средното училище. Не се преобучават работещите в отделните 

сфери на системата «Национално общество», в тази насока не се 

забелязват интензивни усилия. 

Обучаваните не са тренирани да мислят задълбочено и твор-

чески в средното училище. Формират се поколения, които проявяват 

незаинтересованост, влагат малко усилия за учене, не могат да излязат 

от масови и повърхностни модели на мислене, придобити в образова-

телната степен. Все по-малък става броят на поддаващите се на 

качествено обучение (teachable fit) и дори на рудиментарно творческо 

мислене.  

Проявява се липса на старание при вникване в определени 

проблеми. Не се извършва сериозно диференциране на реално 

творчески ориентирани студенти, не се свързва логически 

бакалавърското и магистърското обучение. В обучението не се 

постигна достатъчна степен на индивидуалност. В този процес се губи 

задължителната пирамидалност между тях. Ниското равнище и 

качество на креативност доведе до етикета „образование за dummies“. 

Обучаващите се в основната си маса не умеят от натрупаните и 

разполагаеми знания да извличат и систематизират нови знания, да 

обобщават, да ги превръщат в полезни визии, модели, стратегии, 

алгоритми и технологии. 

Магистърското обучение има неравностойни входове, което се 

отразява върху неговото качество и върху производството на 

определен краен продукт – талантлив специалист, но заедно с това и 

нормално качествено екипно обучение и производство на екипни 

продукти.  

В така очертаният контекст един от възможните изходи може 

да бъде въвеждането и сериозното практикуване на креатика и 

диференциране на обучаващите се.  
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В подсферата на университетите „Обучение” е важна връзката 

и отношението Обучител – Студент. Обучителят следва (задължител-

но е) да подхожда творчески към тренинга на студента, да преодолее 

т.нар. функционална и особено системна неграмотност (системно-

мрежово и интегрално мислене). Необходим е нов курс по развитие на 

творческото въображение в сферата на Общата теория на системите и 

на отделни нейни раздели, а също и тренинг на глобално системно и 

творческо мислене. 

Полезно е развитие на способности-предпоставки и фактори в 

студентския креативен процес на обучение, което държи на 

моментите: 

 Разбиране на проблема (целта – в случая – Глобалната цел 

на устойчивото развитие в континентален, национален, регионален и 

локален план); 

 Оригинален подход към решаване на проблема (целта); 

 Собствен начин на представяне на проблема (целта); 

 Предлагане на виждания и идеи как да се реши проблема 

(целта); 

 Създаване на култура на творческата индивидуална и 

екипна работа в посоките:  

- Култура на слушането – преподавател-струдент, студент-

студент, ментор-студент;  

- Култура на визуалната презентация на проблема - с 

икономия на изразни средства;  

- Култура на писане – доклади, есета, проекти, СV, 

предприемачески планове, бизнеспланове и др. 

Основа на креативността по отношение разбирането на 

Глобалните цели за устойчивото развитие е концепцията за 

талантизъм, лансирана през 2011 г. от Световния икономически 

форум в Давос. На него се поставя и въпросът за нарастване на 

мобилността на таланти и се разчита, че с работата в тази насока ще се 

предотврати глобалната криза на човешки ресурси76. Светът вече 

изпитва силен недостиг на талантливи специалисти за решаване на 

глобалните проблеми. Ако не започне да се решава този проблем, той 

ще се отрази на «интелигентния» икономически растеж и в развитите, 

и в развиващите се страни.  

 

 

                                           
76 http://www.weforum.org/news/world-economic-forum-report-calls-greater-talent-

mobility-prevent-global-labour-crisis 
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2. Подходи към проблема „креативно мислене“ в процеса на 

достигане на Глобалните цели за устойчиво развитие 

 

Когато Август Турак поставя въпроса може ли да се обучава 

на творчество, първото нещо, което той констатира, е че всеки добър 

специалист е и творец77. 

В този смисъл в образованието на специалисти по 

организиране процесите на достигане на Глобалните цели за 

устойчивото развитие е необходимо да се следва логиката, 

представена в таблица 1. 

 

Таблица 1 

Осъзнаване на 

структурата на 

Глобалната 

система СВЯТ 

Осъзнаване на 

Стратегията за 

устойчиво 

развитие на 

Глобалната 

система СВЯТ 

Осъзнаване на 

процеса на 

постигане на 

устойчиво 

развитие 

Осъзнаване на 

инструментариума 

за постигане на 

устойчиво развитие 

Системен и 

интегрален 

подход 

   

Моделиране на 

системи 

   

Целеформулиране 

и целеполагане 

   

Визиониране, 

Стратегиране, 

Проектиране, 

Планиране  

   

 

Използването на креативния подход изисква нов начин на 

прилагане както на конвенционални, така и на ненеконвенционални 

средства. С тях може да се стимулира творчеството в други сфери, 

които са си поставили за цел създаване на реални таланти, които да 

участват в реализирането на ГЦУР. 

Обучаващите се не следва да се тренират специално, за да 

бъдат творци, а чрез подходящи средства, неусетно и в крайна 

сметка, да се превърнат в такива. Един обучаващ се не може да стане 

боец, ако се подготвя само теоретично, а не и на полигона – в случая 

с казуси, с поставяне «лице в лице» с определена ГЦУР. 

                                           
77 Turak, August. Can Creativity Be Taught? http://blogs.forbes.com/augustturak/ 

2011/05/22/can-creativity-be-taught/ 
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Обучението по креатика (рудиментарно, или интегрално) 

зависи от равнищата на отделните системи, от това дали те са 

вертикални или хоризонтални. С една матрица-модел могат да се 

очертаят определени равнища, към които следва да се насочва 

креативността на обучаваните и да се структурират а равнищата на 

проява на творчество (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Равнища Основни пакети от проблеми – 

стандартни и нестандартни 

Решения 

 

Генериране на 

творчески 

(нестандартни) 

решения 

Паневропейски 

съюз 

Как да се осъществява адекватно 

холистично устойчиво развитие?  

 

Европейски 

макрорегиони 

Как да се осъществява адекватно 

макрорегионално развитие? 

Отделна 

страна-членка 

на ЕС 

Как да се осъществява адекватно 

национално развитие? 

Сектор/ 

Планов регион/ 

Селище 

Как да се осъществява адекватно 

развитие на 

макроикономическата система, 

на нейните сектори и на 

регионите?  

 

Генериране 

решения на 

стандартни 

проблеми 

Бизнессистема Как бизнессистемата да участва 

пряко или непряко в процеса на 

реализиране на една ГЦУР? 

 

В по-детайлен план интегралният подход към обособяване 

равнищата на реализация на свързани ГЦУР (на примера на 

екологизацията на икономиката) може да има следната конфигурация 

(таблица 3).  

 

Таблица 3 

Тип 

мрежи 

Равнища Примерни цели/ 

приоритети в зоната на 

зелената икономика 

Очаквани 

решения и 

проблеми на 

зелената 

икономика 

Мега-

мрежи 

Глобално ЕС – по-интелигентна 

Европа  

Преодоляване дефицита 

от квалифицирани 

специалисти за зелената 

икономика 

Постигане на: 

Енергийна 

ефективност;  

Получаване на 

синергетични 

(мрежови) ефекти;  
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Интелигентни градове – 

зелени и 

енергоспестяващи 

индустриални системи 

Зелена икономика, 

зелена енергетика 

Добро 

синхронизиране 

на действията;  

Ресурсо-

икономисване; 

Постигане на 

устойчивост чрез 

еколого-социално-

икономическо 

интегриране; 

Енергоспестяване; 

Използване на 

технологии за 

производство на 

енергия от 

възобновими 

енергийни 

източници) и др.; 

Вертикални 

равнища – 

неоенергиен микс;  

Преструктуриране 

на енергийния 

микс на равнище 

ЕС, отделна 

страна-членка, 

производствен 

сектор, 

бизнессистема; 

Развитие на 

европейски 

макрорегиони, на 

зелени 

транспортни 

коридори; 

Постигане на 

критична маса от 

талантливи 

специалисти за 

преодоляване на 

циклични и 

структурни 

шокове;  

По-включваща и 

устойчива Европа; 

Ултра-

мрежи 

Макрорегионално 

Ултрамрежи от 

първи порядък - 

Европейски съюз и 

други 

икономически 

съюзи 

Ултрамрежи от 

втори порядък - 

Отделни страни на 

Европейския съюз 

Създаване на 

интегрирани зелени 

икономики и пазари в 

макросъюзи; 

Реализиране на 

стратегии и модели като: 

„Европа 2020”, 

„Европейска стратегия 

за Дунавския макро-

регион” 

Хипер-

мрежи 

Хипермрежа от 

първи порядък - 

Отделна страна, 

разглеждана във 

вертикален и 

хоризонтален 

(териториален) 

аспект 

Развитие на хипер-

мрежата на системата 

“Общество”; 

Талантизъм в търсене на 

нови насоки – зелени 

коридори, зелена 

енергия, биопродукти, 

екопродукти; 

Осигуряване на таланти 

за бизнеса, за 

регионалното развитие, 

за зеленото продуктово 

обновяване; 

Мениджмънт на 

оперативни  

програми и на 

произтичащи от тях 

проекти 

В корпорацията:  

Преструктуриране -

премаркетингова 

ориентация, нео-

предприемачество 

Пазари/Продукти: 

Технологии – 

Производство - Човешки 

ресурси – Мениджмънт - 

Финанси 

Хипермрежа от 

втори порядък - 
Системата 

“Общество”  

Хипермрежи от 

трети порядък - 
Отделни сфери на 

системата 

Общество – 

икономическа, 

политическа, 

духовна, 

екологична, 

военна, 

информационна, 

друга  

Свръх-

мрежи 

Свръхмрежи от 

първи порядък – 

Сектори на 

икономиката 
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Свръхмрежи от 

втори порядък - 

Сектори на 

индустрията  

Зелен маркетинг – 

промяна в навиците 

на потребителите;  

Аеродинамизиран

е на навиците и 

тяхното 

рационализиране. 

Свръхмрежи от 

трети порядък - 

Различни бизнес-

мрежи или мрежи 

от бизнессистеми 

 Мрежа на отделна 

бизнессистема – 

Хоризонтална, 

вертикална, 

функционална. 

 

В този план се налагат и действия по достигане на различни, 

но свързани цели. Именно това изисква нов тип устойчиво 

развитие чрез креативно и интерактивно обучение. В този процес 

се намесва университетската подсистема «Подготовка на 

специалисти по мениджмънт на системи, ангажирани с 

решаване на проблеми на устойчивото развитие».  

Обектът на анализ, мястото и проблемите на тази подсистема 

са представени в таблица 4. 

 

Таблица 4 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА (ИВОНИ, УНИВЕРСИТЕТ) 

Подсистема «Подготовка на специалисти по 

мениджмънт на системи, ангажиране с решаване 

на проблеми на устойчивото развитие» 

Подсистема 

«Институции и 

действия» 

Подготовка с 

конвенционални 

подходи и инструменти 

Подготовка с 

неконвенционални 

подходи и средства 

Институции Действия 

Структуриране на 

подходите и 

инструментите 

Структуриране на 

подходите и 

инструментите 

  

 

 

Академичното образование трябва да стимулира творческото 

мислене на студентите, да развива критичното и скептичното им мис-

лене, уменията да оценяват творческия индивид и екип, да 

установяват мястото си в националното научно наследство.  
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Проблем в обучението е намирането на баланс в диадата 

«Индивидуално творчество – Групово творчество” и определяне 

равнищата на обучение. Тази предпоставка е структурирана в схема 1. 

 

 

 
 

Схема 1 

 

 

3. Отделни акценти на тренинга, свързан с творческото 

реализиране на Глобалните цели за устойчиво развитие 

 

3.1. Една от подсистемите на креативния комплекс включва 

визуалните средства за моделиране и генериране на творчески 

хрумвания (инсайт) и идеи. Това например са графично представени 

диади, триади, полиади (мрежи) и хиперполиади (мрежи от мрежи). С 

тяхното използване се достига до евристични решения на поставените 

проблеми.  

Визуално, една примерна диада дава представа за конкретни 

ситуации по отношение на определена цел (схема 2). 
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Схема 2. 

 

3.2. Осмисляне (осъзнаване) методологията на процеса на 

реализиране на целите за устойчивото развитие на глобалната 

система СВЯТ. В тази насока следва да се обърне внимание на 

следните необходими стъпки: 

o Създаване на концепции, визии, стратегии и на тяхната 

логическа обвързаност. 

o Създаване на Генерален Модел на глобалната система 

(общество) СВЯТ. 

o Конкретен Модел на всяка една цел. 

o Визия за всяка отделна цел, конкретизирана в система от 

логически документи – стратегии, проекти, програми, планове. 

o Организиране на технологична верига за достигане на 

съответната цел. 

o Рамкиране на процеса на достигане на конкретно 

формулирана МГЦУР на хиперсистемата СВЯТ. 

 

 

3.3. В процеса на тренинг трябва да се постигне балансиране 

между опознаване, структуриране и анализиране на обекта 

„Глобална система СВЯТ / Глобални цели за устойчивото й развитие 

/ Компоненти на процеса на нейното реализиране“.  

Обобщената идея е представена в следната диада (схема 3). 

Потенциал за реализацията на целта 

Ясна 

формулировка 

на целта  

ГОЛЯМА 

 

СРЕДНА 

 

МАЛКА  
1 

Малък   Среден Голям   Голяма 

 

ÑÒÅÏÅÍ 

 

2 

3 

4 

5 

Ситуации (сценарии): 
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Схема 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3. 

 

 

По-детайлният вид на тази диада е представен в Схема 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Схема 4 

 

3.4. Осмисляне на обвръзката между целите и компонентите 

на Мегаглобалната система СВЯТ в процеса на обучение.  

Общата картина на „покритостта“ на МГС СВЯТ е представена 

в схема 5. 

 

Поле на 

равновесие 

Ситуации:  

А – равномерно 

разпределяне на 

знанията;  

Б - недостатъчни 

знания в двете посоки;  

В - доминира знанието 

за процеса на 

достигане, но не и за 

Глобалната система 

СВЯТ; 

Г- балансирани и 

достатъчни знания за 

проява на креативност 

Знания и 

представи за  

Глобалната 

система  

СВЯТ и за 

всяка 

конкретна  

цел на 

устойчивото  

й развитие 

Б 

Знания за компонентите 

на процеса достигане на 

целта на структура Б 

 

А 

В 

Ситуаци

и 

Г 

Визия за 

реализиране 

на 

съответната 

цел 

 

ГЛОБАЛНА 

СИСТЕМА 

СВЯТ И 

СИСТЕМА НА 

ГЛОБАЛНИТЕ 

ЦЕЛИ 

Осмисляне 

(разтълкуване) 

на отделната 

цел 

Континентални, 

национални, 

регионални и 

локални 

стратегии, 

дългосрочни и 

оперативни 

планове за 

достигане на 

съответната цел 

 

Оценяване 

степента на 

достигане 

и получени 

ползи и 

резултати 

Креативност на различни равнища 
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Схема 5. Концепция за системата Глобално Общество –  

основни цели на неговото устойчиво развитие 

 

3.5. Осмисляне (осъзнаване) на критичното подхождане към 

вече формулираните цели.  

На първо място е необходим критичен анализ на целите, преди 

те да започнат да се тълкуват в степените на образованието. Това се 

прави с цел те да се разбират, да се създадат условия за генериране на 

идеи за творческото им достигане. 

В много отношения целите на устойчивото развитие на 

Глобалната система (общество) СВЯТ са формулирани обобщено и 

имат пожелателен характер. Основна задача е те да се конкретизират 

и обвържат със системи и организации, които да ги достигнат.  

Заедно с това целите са: 

 Пределно общи (нуждаят се от диференциране - по страни, 

региони, социални групи и т.н.); 

 Отразяващи не необходимо, а желано бъдеще; 
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 Утопични за големи групи страни; 

 Достижими от отделни общества, ако тяхната реализация 

се организира по подходящ начин;  

 Отнасящи се за отделни системи и подсистеми на 

Глобалното общество, като са пропуснати много глобални проблеми; 

 Има опасност да се правят усилия за тяхното 

некоординирано достигане, което вместо положителни ефекти да 

повлияе отрицателно върху големи системи; 

 Липсва глокализация и континентализация на целите на 

устойчивото развитие; 

 Не са адресирани към конкретни организации, които могат 

да участват в процеса на тяхната реализация. 

Споменатите констатации провокират дебати. 

 

3.6. Осмисляне (осъзнаване) на Голямата картина на процеса. 

Процесът на интегрално осмисляне на всяка отделна цел обхваща 

следните основни стадии (схема 6). 

 

 

 
Схема 6 

 

3.7. Осмисляне (осъзнаване) процеса на стратегиране 

Интегралният подход към разбиране и организиране процеса 

на реализиране на конкретна цел може да се представи матрично по 

следния начин (Схема 7). 
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Схема 7. 

 

Основните компоненти, необходими за осъществяване на 

стратегическия процес, които да реализират една конкретна глобална 

цел, са представени в таблица 5 и схема 7. 

 

Таблица 5. 
ОБЕКТ НА 

СТРАТЕГИРАНЕ 

 

Конкретна 

цел на 

устойчивото 

развитие 

СТРАТЕГИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ ЕФЕКТИ: 

ЖЕЛАНИ, 

ПОТРЕБНИ, 

НЕОБХОДИМИ 

Подцели Стратегически 

ходове 

Обвpъзки 

A 

 

B 

C........ 

Тактически 

действия 

1 

2 

Ресурси 

Време 

Институции 

Хора 

 

 

3.8. Очертаване мрежата на участниците в процеса на 

реализация на една стратегическа цел на Глобалната система СВЯТ. 

Тя може да има следната конфигурация (схема 8). 
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Схема 8. 

 

Заключение 

Едно е да бъдат формулирани Целите на Глобалната система 

СВЯТ, друго е те да се осъзнаят не само от сега управляващите 

отделни страни и наднационални органи.  

Преди всичко, което де факто се превръща в най-значимото, е 

да се създадат условия Глобалните цели за устойчиво развитие да се 

осмислят и решават творчески на всички равнища в образователната 

система. Именно за това тренираните трябва да се обучават на ком-

плексно мислене, което да включва много аспекти – системно-мре-

жово, интегрално, латерално и т.н. 
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The Sustainable Development Goals (SDGs) are the United Nations 

most recent human development agenda to end poverty and improve the 

overall quality of life on earth. The SDGs are broad in scope, involving 17 

domains and 169 specific targets within those 17 domains. Goal #1 calls 

for “an end to poverty in all its manifestations by 2030.” Educators 

wanting students to understand and work with the SDGs in class face a 

number of challenges, not the least of which are (1) the collective broad 

scope of the SDGs, (2) the interconnectedness of the SDGs amongst 

themselves, and (3) the design of learning activities that link the SDGs 

with specific course objectives and outcomes. 

Implicit in a curriculum or a course of study is the idea that all the 

courses develop a coherent set of knowledge that allows the student to do 

something upon graduation that are impossible by taking only or two 

courses. Courses in program thus add as well as complement each other. In 

addition, some courses may be pre-requisite for other courses. In such 

instances, some knowledge is needed before new knowledge can be 

developed. Because it is presumed that preparatory knowledge is 

developed in the prerequisite class, it is less likely that specific learning 

activities are coordinated from one class to another. 

Furthermore, it is well-known that academic disciplines are like 

silos. Faculty who teach in a specific discipline rarely relate new 

knowledge to other disciplines. The aim of this paper is to illustrate how 

students can take what they learn in one course and apply it to another 

course outside the disciplinary boundaries of the first course. The two 

classes discussed are International Business and Business Ethics. 

Generally, neither course has a prerequisite for the other. Students can take 

them independently of one another – at any time they want. Also, 

International Business and Business Ethics are often grouped in different 

academic departments. International Business maybe in the International 

Studies or Management Department, while Business Ethics may be in the 

Philosophy Department. What will link these two courses together is a 

coordinated focus on the SDGs. This paper’s goal is to illustrate how the 

two courses, Business Ethics and International Business, used the SDGs to 

                                           
78 E-mail: right2al@comcast.net 



87 

(1) strengthen student knowledge about the SDGs and (2) reinforce 

specific course content learned in each course. The undergraduate versions 

of both courses are described in this paper. 

 

The Sustainable Development Goals 

The Sustainable Development Goals (SDGs) are a set of 17 goals 

for the world’s future that were agreed to by nearly all the world’s nations 

on 25 September 2015 and are the successors the eight Millennium 

Development Goals (MDGs), which ended in 2015. These SDGs were 

negotiated over a two-year period at the United Nations and set ambitious, 

yet achievable, goals for improving every nations’ development. The 17 

broad goals are backed-up by a set of 169 detailed targets that set 

benchmarks for their achievement through 2030. Because of their 

ambitiousness, the SDGs recognize that all societal actors, cities, 

businesses, governments, schools, civil society organizations, non-

governmental agencies, citizens, must act – and often they must act 

together. This means that the SDGs apply universally in their call to action.  

Another important feature of the SDGs is their interconnectedness. 

The goals are actually a system in which interconnections between goals 

means that progress on one goal can help realize related goals. For 

example, SDG #2 (hunger and sustainable food production) also aims to 

promote a resilient agricultural system to climate change (SDG # 13). 

Similarly, SDG #12 (sustainable production and consumption) requires 

sustainable management and efficient use of natural resources (SDG #14 

and #15). In essence, then, the SDGs are not isolated goals, but a set of 

interconnected actions that can achieve a better, more sustainable future for 

all humankind. 

Finally, the SDGs are transformative. As ambitious targets, they 

will fundamentally change how societies live on earth. The SDGs, at their 

core, are a view of what people want the world to look like in 15 years. 

They are a picture of a 'preferred future’ – a better world. Thus, the SDGs 

are a set of action-oriented, concise, easily understood and communicated, 

aspirational goals that describe a sustainable future – a world we all want.  

 

Linked Courses 

Within higher education there is growing interest in learning 

communities and linked courses. Traditionally, linked courses have taken 

two courses, one of which is typically a general content course (such as an 

introductory science course) and the other typically an application course 

(such as a basic writing course) and intentionally enrolling the same cohort 

of students in each. Typically, the courses linked together have some 
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thematic or organizing connection. Deeper, more engaged learning results 

not only from the cohort model in which the same group of students 

experience the two courses together and are asked to problem solve 

together but also from the intentionality behind the linkage. By 

intentionally linking what might be thought of as two, unrelated courses, “a 

coherent interdisciplinary or cross-subject learning that is not easily 

attainable through enrollment in unrelated, stand-alone courses”79 occurs. 

As noted, linked courses have traditionally coordinated one content and 

one general education course. However, this paper describes two content 

related courses: Business Ethics and International Business. The 

complexity and the interconnectedness of the SDGs suggested that the 

linked course concept could strengthen student understanding of the SDGs 

and of the content in both courses. 

 

International Business Course 

The International Business course is a sophomore level, overview 

course that introduces students to decision making in global firms. All 

international business courses consider the effects of globalization on firm 

decision making, not the least of which is the increased interdependence of 

globally dispersed supply chain decisions. In this gateway course, students 

are given (1) an overview of the means of conducting international 

business, with an emphasis on what makes international different from 

domestic; (2) the effects of the social systems within countries on the 

conduct of international business; (3) the major theories explaining 

international business transactions and the institutions influencing those 

activities; (4) the financial exchange systems and institutions that measure 

and facilitate international transactions; (5) the dynamic interface between 

countries and companies attempting to conduct foreign business activities; 

(6) corporate strategy alternatives for global operations; and (7) 

international activities that fall largely within functional disciplines. 

The SDGs were introduced in the middle portion of the course, 

after students explored the challenges of globalization, understood how 

culture influences managerial decisions, had a clear idea of supply and 

value chains, and had begun to analyze different firm strategies in global 

markets. Students were asked to research the SDGs independently, and an 

in-class active learning exercise was to develop group concept maps for the 

SDGs. The instructor then extended class ideas. 
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Students were also asked to participate in a global student essay 

contest, sponsored by Anatasiya Marcheva, Assoc. Professor, Strategic 

Planning, D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria. The 

student essay’s contest theme was: Youth, Universities and the 

Advancement of the SDGs (2018)80. Students were asked to submit a two-

page response to one of the following essay topics: 

 Which SDG do you think is most important for achieving "the 

world we want to live in by 2030”? Make a strong case for your SDG. 

 Which SDG is the most overlooked in terms of achieving "the 

world we want to live in by 2030”? Make a strong case for your SDG. 

 If you could pick one SDG to form the basis of a course at 

school, which would it be and why? Explain what you would hope to learn 

in that course. 

 What creative ideas do you have to achieve one of the SDGs? 

To answer this question, do not do online research. This question asks you 

to be creative and think about the various ways this SDG can be achieved. 

 In the city where you go to school, which one SDG could 

make the biggest change for a sustainable future for your city? Explain 

why. 

International Business students thus were already familiar with the 

SDGs and had spent time thinking about them. This essay contest became 

the foundation for the class final exam.  

The SDGs served as the course’s final exam. Students were 

randomly assigned to teams. Each team had the same challenge: To 

illustrate how international businesses were working on the SDGs. Teams 

could choose one SDG and illustrate how several international businesses 

were working on that specific SDG, or teams could illustrate how one, 

international business was working on several SDGs concurrently. Teams 

were required to summarize the importance of the SDG(s) used in the 

team’s presentation. Table 1 summarizes the final team projects. 

Table 1.  

Summary of the International Business Student Team Presentations on the 

Sustainable Development Goals 

SDG Company Presentation Focus 

#8 Decent Work 

and Economic 

Growth 

Aduana Working with small holder farmers on 

transforming fruit from the Baobob tree into 

products 

#6 Clean Water 

and Sanitation 

Clean Team 

Generosity 

Clean toilets in Ghana 

Clean toilets and hygiene education in Uganda 

                                           
80 Publication: If I Were a Leader: Students’ Voice on Advancing the Sustanable 

Development Goals. D. Tsenov Publishing house, Svishtov, Bulgaria. 2019. 
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#13 Climate 

Action 

Pivot Biofuel from human waste 

#14 Life Below 

Water 

Lush 

Products  

Aqua Spark 

Awareness of shark fin use 

Commitment to biodegradable products 

Working with SMEs for safe marine fishing 

#3 Gender 

Equality 

Simpli Women’s clothing company and foundation 

dedicated to eliminating eating disorders 

#2 End Hunger Syngenta A diversified agricultural multinational 

working on improved seed and crop growing 

techniques 

#1 End Poverty Nisolo 

 

Three 

Avocados 

Fashion leather products providing sustainable 

livelihoods for individuals in Trujillo, Peru 

Profits from sustainable coffee sales provide 

safe drinking water in Uganda village 

# 6 Clean Water 

and Sanitation 

Stella Artois 

 

Water.org 

By a Lady a Drink campaign to provide access 

to safe drinking water 

Provide water credits for improved sanitation 

in rural Africa and India 

 

Appendix A has examples from two student teams in the 

International Business course. 

 

Business Ethics 

Business Ethics is an upper level undergraduate course that gives 

students a basic understanding of the various types of value systems used 

in ethical decision-making in the U.S. These typically include egoism, 

utilitarianism or consequentialism, deontology, John Rawls, libertarianism, 

virtue ethics and some religious ethics at religiously affiliated institutions, 

such as Catholic social teaching at Catholic universities. The course also 

usually includes some introductory materials and case studies on issues 

related to the environment, discrimination in the workplace, supply chain 

management and other “hot topics.” Student learn how to articulate what 

an ethical dilemma is, what the appropriate legal or professional code of 

ethics considerations might be, and then apply the methods learned in the 

course to the various cases to understand how different people and 

different value systems might resolve the ethical issue at hand.  

Students who were enrolled in both courses were given the 

opportunity to do their Business Ethics final project on the SDG and 

company selected for the International Business course. This effectively 

linked the two courses for these students. These students were required to 

apply four of ethical methodologies learned in the course (e.g., 

utilitarianism, deontology, libertarianism, and Catholic social teaching) to 



91 

an ethical dilemma faced by one of the businesses described in the team 

International Business presentation. The methodologies required for the 

final project are distinctly different, conflicting methodologies, the 

application of which requires students to investigate the viewpoints and 

arguments present in public discourse on a wide variety of issues today.  

One group in the Business Ethics course analyzed the SDG related 

to clean water. The students researched related initiatives where arts 

organizations (Sundance), a for-profit enterprise (Stella), and others came 

together to work on a clean water solution for those without access. In the 

ethical analysis, students learn that libertarianism, a prevalent framework 

in the U.S. would advocate for someone only to worry about clean water 

for others if they are personally interested in that issue, but it is not seen as 

center to the business enterprise. There is no responsibility to another 

human being and one has only negative rights - the right not to be coerced 

or interfered with. However, utilitarianism, deontology and Catholic social 

teaching would use different value systems to consider other 

understandings of business and the water issue. A utilitarian wants a net 

maximization in happiness or utility and is concerned about the whole 

population. A deontologist would explore what the duty of business is in 

light of its core competency, it's supply chain and other factors. Catholic 

social teaching would ask about stewardship of natural resources, 

responsibility toward marginalized or suffering populations, and the overall 

common good. Students then reflect on the values and outcomes of each of 

these methods.  

Appendix B presents the student example. 

A second group chose SDG #14 Life Below Water. This group 

looked at both a company whose products support sustainability below as 

well as a hedge fund that focuses on sustainability. The methods required 

them to concern themselves with whether or not there is an opportunity or 

a duty for business to be concerned, as well as to really delve into the 

severe consequences of business practice, both from the negative and the 

positive, aspirational, perspective. Students in this group also looked at 

current business and non-profit efforts to bring attention to the predictions 

of life below the water, as well as various opinions of what types of 

organizations should respond (or not) from across the ideological 

spectrum. With the number of for-profit enterprises that are involved in 

such issues today, once students start researching the responses that some 

in the business community have created, they see the potential for business 

to both make a profit and also address issues through unique business 

ideas. products and services. 

 



92 

Benefits of the Link Classes and the SDGs 

With two faculty members from different disciplines working with 

students individually and in groups, the depth and breadth of student 

learning in the respective content areas increased. In learning about 

international business opportunities in light of the SDGs and examining the 

students’ own thoughts on values (which is central to the Business Ethics 

course), students begin to develop a different moral imagination about the 

opportunities businesses have to make a difference in the world while also 

making a profit. The SDGs provided that lens: Actual companied doing 

well (making a profit) and doing good (achieving an SDG).  

In addition to the impact of having instructors with two different 

disciplines providing feedback on a project, student learning was much 

more concentrated because their time was not split working on two 

different large, final projects; they were able to focus attention on one 

project but with deeper learning requirements. Finally, the student groups 

were composed of different individuals in the International Business and 

the Business Ethics classes. Thus, students gained in perspective from their 

peers in the Business Ethics course, with whom they were not working, 

and they were able to bring their learnings from the extended, linked 

project back to their International Business group members as well.  

Finally, the scope of the SDGs is very wide. There is an SDG for 

almost everything on earth. Discussion between professors can find many 

opportunities to link their courses together. As noted in Figure 1, creativity 

on the professors’ and students’ part can link any number of courses 

together.  

 

 
Figure 1: Sample Courses that can be Linked with the SDGs 

When courses are linked in this intentional manner, student 

learning is greatly increased. Thus 1 + 1 = 3. 
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The teaching-learning process in extension activities  

The teacher when thinking his/her planning and how to conduct the 

process of teaching-learning needs to consider that the education is 

conceived inside and outside the bounds of the school. That the student 

when he arrives in the school space already brings with him a cultural and 

knowledge baggage. Pedrosa (2007) emphasizes that the teaching-learning 

process is when the student acts as the protagonist of his/her formation, a 

critical subject, an active processor of social reality. 

When one has the opportunity to reflect the theory from practical 

actions, this approximation of the subject with the real favors the 

restructuring of his/her thought and understanding of the complexity of 

what is being studied. The teacher's way of acting and the strategies are of 

utmost importance for learning, both for the student and for him/herself. 

The teacher as articulator can use many possibilities linking teaching, 

research and extension, understanding that the educational process is 

centered on social interaction and mediation. 

In this respect Periotto and Jacovazzo (2005) emphasize that the 

university environment, when proposing extension activities, enables the 

interdisciplinary feature of the studies. In the academic space where the 

professional training of the student happens, the opportunities for the 

experience of the tripod teaching, research and extension are more evident 

having each one its weight. However, it is in the activity of extension that 

the contact with the real and the interaction with the social is achieved. 

It is through extension activities that teaching and research 

complete each other in the search and construction of knowledge favoring 

teachers and students involved, say Periotto and Jacovazzo (2005). This 

possibility of approaching the community outside the academic space is a 

great opportunity to exchange experience and prove the theory. Teachers, 

students and the community served interact in an efficient way of teaching-

learning from the real practice. 
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Collaborative learning 

Collaborative learning is a possible methodology to be adopted in 

different contexts that aim at the involvement and active participation of 

the students favoring the exchange of experience. In the traditional 

methodology, as pointed by (TAPSCOOT, 2010, p.160). "[...] the teacher 

was the wise man and should pass on knowledge to the students, who, 

grateful, had to write down the words of the sage and reproduce them in 

exams" 

In the context of the collaborative activity, there is no subdivision 

into independent parts to carry it out. All participants contribute and 

engage in tasks with one goal. This combined involvement ensures that the 

information shared during the questioning and discussion is available to all 

involved being possible to observe the relevance of its contribution and its 

meaning to the one who offered it and its representation to the group. 

Regarding collaborative learning, it is evident that in this 

methodology the construction of knowledge has as its source the 

interaction and autonomy of those involved, both teacher and student and 

the community that is benefited from. 

 

Methodolody 

The universe surveyed contemplates 75 schools of the public public 

network of basic education in 26 municipalities belonging to the northwest 

region of Paraná. Those involved are 7674 from the 5th grade, the principal, 

pedagogue, teacher and other school staff, families and organized civil 

society. This is an exploratory research, since there will be the direct 

involvement of the researcher. As for the procedures, it is characterized as 

a field research, as it uses different resources such as action-research for 

data collection. (Marconi and Lakatos: 2011). Regarding the approach, this 

is a qualitative research considering the proposed objective and the public 

served. 

As for the means, different actions were carried out involving 188 

students from the following courses: Master on Knowledge Management, 

Specialization in School Management, Logistics Management, Internet 

Systems, Psychology, Civil Engineering, Nursing, Public Management, 

Law, Physiotherapy, Accounting, Biomedicine, Human Resources, 

Administration and Pedagogy of (UNICESUMAR). 

The actions performed by the students under the supervision of 

their teachers were: field research to identify the problems and deficiencies 

found in the schools served; application of a structured questionnaire; 

preparation and application of an assessment of Portuguese and 
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mathematics; training workshops for the director, pedagogues, teachers, 

other school staff; families and organized civil society. 

As atividades envolveram levantamento de dados, diagnóstico, 

organização de  

The activities involved data collection, diagnosis, organization of 

thematic workshops and training lectures, preparation of reports, 

interpretation and discussion of information. This contact with the 

investigated public, schools, families and representatives of organized civil 

society has promoted a rich laboratory of experiences for students. 

 

Results and implications 

Created in 2014 by the UNISUMAR Program of Excellence in 

Basic Education (PEEB) extension activity that has the proposal of 

investigating how the management of school, teacher, family and 

organized civil society can impact the development of quality education of 

the city public network has been showing itself as a suitable space for 

collaborative learning. 

From its foundation until this moment (PEEB) in the execution of 

its actions, relies on the involvement of teachers from different areas of 

knowledge and their students. In this respect, Periotto-Corredato and 

Vicente (2017, p. 426) agree that "[...] quality education is a right of 

everyone and can not be understood as a neutral and isolated an elemento. 

It is built, considering public policy in all spheres, the actors involved and 

along to them their personal and social interests." 

The study universe attended by (PEEB) is of 26 municipalities in 75 

school units of the city public education network, specifically the 5th grade 

and all of them that make up the cast of professionals who work in the 

school, the director, pedagogue, teacher, support staff, as well as the family 

and organized civil society, which play a key role in the success of basic 

education. 

In 2015, in the search for answers that could contribute to quality 

education for all as listed in the (SDGs), the (PEEB) gave opportunities for 

reflection and shared learning among 188 UNICESUMAR students in the 

following courses: Master on Knowledge Management, Specialization in 

School Management, Logistics Management, Internet Systems, 

Psychology, Civil Engineering, Nursing, Public Management, Law, 

Physiotherapy, Accounting, Biomedicine, Human Resources, 

Administration and Pedagogy and their teachers. 

The participation of these students took place from the beginning of 

the activities of the (PEEB) and continues until the moment alternating 

groups, courses and actions. The activities already carried out and that 
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enabled collaborative learning, occurred with the application of the 

evaluation books to find out the level of knowledge in mathematics and 

Portuguese plus a socioeconomic questionnaire for 7674 students of the 5th 

grade, with the participation of students from the Management in Logistics 

course. 

The contribution of the group was very promising, because facing 

such responsibility, after arguing among their peers, they turned to a course 

teacher to validate their decisions. This teacher rescued the theory and 

challenged them to find an optimized solution for the distribution of 

materials and typing the data. 

It is worth noting here interesting moments in which some of them, 

when presenting their proposals, recognized that they would only succeed 

if there was the complement of the suggestion of another member of the 

group. At the end, this group presented two proposals named as belonging 

to the group and it was the responsibility of the PEBE coordinators to 

decide to save time or fuel. 

When conducting the execution of one of the accepted proposals, it 

was clear the readiness, self-reliance and maturity with the activity. They 

were clear that if any step failed the whole would be compromised. 

Students of the Management course in Human Resources and 

Administration courses organized the teams that would apply and collect 

the material accounted for the expenses and which procedures to present 

them. Some students, on their own initiative, have volunteered to take on 

some of their functions by getting ahead of the process. 

Timely following the same proposed script for the evaluation 

notebooks, the directors, pedagogues and teachers of each school also 

responded to a socioeconomic questionnaire that was under the 

responsibility of another group. 

After the application of the instruments for data collection, at 

closing time of that stage, the coordinators of the (PEEB) in promoted an 

enlarged meeting. They were able to listen to the individual manifestations 

and considerations of the teams that were formed. There was a sense of 

unit, different from that of when they began. They felt part of the (PEEB) 

and even rehearsed some interpretations regarding the experienced context. 

The data typing phase, a new formatting of teams was presented 

and it was reformulated from the performance and commitment to the work 

that required a set of requests needed for that activity. At the end of this 

stage, the coordinators of the (PEEB) presented the new actions that were: 

devolutive and diagnostic, organization of thematic workshops and training 

lectures, preparation of reports, interpretation and discussion of 
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information. All of them had the participation of the students guided by 

teachers of the courses involved. 

The collective construction of knowledge occurs from the moment 

the student is in the stage of maturity to contribute and receive in an active 

process of intellectual development. Participating in extension activities is 

to provide opportunities for cognitive autonomy and social interaction, 

characteristics of collaborative learning. 

The (PEEB) by opening space for the collective construction of 

knowledge in its execution, provoked the participants to seek theoretical 

and informational instrumentation to fill their own learning gaps and to 

respond to the group's need. They have been challenged to self-evaluate as 

citizens, students and future professionals with the capacity to create and 

enjoy a responsible and sustainable future. 

Contact with the outside community, schools, families and 

representatives of organized civil society, and involvement with extension 

activities as a whole, promoted a rich laboratory of experiences. Although 

there is a diversity of areas of knowledge, the integration of knowledge 

following the collaborative methodology, in view of the panorama of the 

basic education of the city network found in the researched field, the 

students participating became involved with the project and with the group. 

They sought theoretical and informational instrumentalization to fill the 

learning gap and to respond to the group's need. They were provoked to 

self-evaluate as citizens, students and professionals with the capacity to 

create and enjoy a responsible and sustainable future. 
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Quality education is a right of everyone and can not be understood 

as an element, neutral and isolated. It is built, considering public policy in 

all spheres, the actors involved and twinned to them their personal and 

social interests. The purpose of this article is to present the Program of 

Excellence in Basic Education (PEEB), developed by the Higher Education 

Center of Maringá (UNICESUMAR), state of Paraná, Brazil, whose 

objective is to analyze the impact on school performance and quality of 

education under the different aspects inherent to school management and 

identified with the teacher, family, organized civil society in the municipal 

public network. The universe studied contemplates 25 municipalities in a 

total of 73 elementary schools of the public network of the northwest 

region of the state of Paraná, southern Brazil. In addition to the 4th and 5th 

grade students, all professionals in the school units, their families and 

organized civil society also participate. It is an exploratory and field 

research, it is the direct involvement of the researcher in order to 

familiarize himself with the investigated universe and the collection of 

information that supports the analysis of the data and its understanding. 

Regarding the approach, it is classified as quantitative and qualitative 

considering the objective and the public served. As for the means, actions 

such as the application of a structured questionnaire, assessments of 

Portuguese and mathematics, training workshops and occasional meetings, 

and according to need of to school administrators, pedagogues, teachers 

and other employees, are used for discussion and discussion of results. the 

students obtained when the assessments were applied. Training meetings 

with families and the application of a socioeconomic questionnaire in order 

to confront parents' responses with those pointed out by their children. The 

results found so far point to the absence of a management model, of the 

school unit and its hierarchies as well as of the family that has ceased to 

play its role as the child's first developmental and learning space. Based on 

the identification of these fragilities, some training actions have already 

begun and included the school professionals, the family and organized civil 

society. 
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Introduction 

 

This work has the central interest of analyzing the impact on school 

performance and quality of education under the different aspects inherent 

to school management and identified with the teacher, family, organized 

civil society and the student of the basic education of the municipal public 

network. 

Demo (1999, p. 21), argues that "[...] it is impracticable to evaluate 

without having a scale of contrast. We can not say if something is higher or 

lower, it is better or worse, it is more or less, without having behind scale 

that allows positioning. It is in this line that one tries to understand, how 

and why of the fragilities, what the successful practices and potentialities 

for improvement of the school performance in the municipal network of 

schools of the northwest region of Paraná, south of Brazil. 

This approach is associated with the vision of the school as a unit 

that acts as a common cast of actors whose purpose aligns with its purposes 

and works in synchrony in the pursuit of quality education. All this effort 

goes against what is stated in the reference document of the National 

Conference of Education held in 2009 highlighting that: "... it is 

fundamental, therefore, not to lose sight of the fact that quality is a 

historical concept, which changes in time and space, being linked to the 

demands and social requirements of a given process "(MEC, 2009, p.30). 

Machado (2007, p.279) points out that "... no educational policy can 

produce positive results without an organic integration between the 

different levels of education, particularly between Basic Education and 

Higher Education." 

The manifestations of Gadotti (2013) also share with such thinking 

about school and its aggregating role. The author also emphasizes that it is 

necessary to count on the participation of all those who make the school 

and who enjoy it. In this way it is understood that the construction of 

knowledge will take place in a more consolidated and purposeful way. 

The school is still seen as one of the privileged spaces for learning 

and improving the skills and competence of the students participating in it. 

Teachers and staff, directive and administrative, drivers of actions in the 

school environment should develop processes that are convergent with the 

wishes and needs of the community, committed to the formation of the 

critical citizen that will be added to the labor market. 

The quality training that is expected to be achieved is defended by 

Gadotti (2013) as the one built by competent and ethical professionals. 

To be well-formed, the teacher must have the passion to teach, to have 

commitment, to feel happy learning always; needs to have technical-
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pedagogical mastery, that is, to know how to tell stories, that is, to 

construct seductive narratives, to manage the classroom, to signify 

learning, to mediate conflicts, to know how to search. It still needs to be 

ethical, to set an example. Ethics is part of the very nature of pedagogical 

activity. A teacher who is unethical is not competent. Be humble, listen to 

the students, work as a team, be supportive. The quality of teaching 

depends greatly on the quality of the teacher. Gadotti (2013, p.12). 

Carnoy and Castro (1997) emphasize the influence of educational 

systems and the need for them to adapt to the present reality. The world 

economy continues in a dynamic of changes with evident repercussions in 

the different sectors of the society. These changes have made the quality of 

educational systems a benchmark for Economics itself in the scope of each 

nation. 

He revolutions in the areas of information and telecommunications are at 

the heart of these changes, which require an infrastructure that includes, 

among other elements, a workforce with a solid base of mathematical and 

scientific knowledge and effective communication capacity. Carnoy and 

Castro (1997, p.10) 

It should also be remembered that modern society, permeated by a 

variety of digital resources and technologies that provide quick and easy 

access to a vast and differentiated range of information, has already shown 

signs that these are an integral part of daily life. Such resources are 

considered indispensable in the activities of the contemporary school In 

this scenario, children and adolescents coexist with the digital apparatus 

without difficulty making use of specific terminologies, figurative and 

abbreviated vocabulary, a fact that has impacted on intellectual 

impoverishment. Man thinks with words and from these, he can distinguish 

realities, expanding his possibilities of experiencing the new or rethinking 

the old and the present for a reconstruction. The expression of thought 

portrays the way in which one thinks in words and in language. In the 

educational field, a considerable percentage of functional illiterate students 

are already evident and with great difficulty in expressing and interpreting 

statements, since they are accustomed to quick and visual information. The 

simple slide of the index finger on the screen eliminates or passes from one 

stage to another without the information consolidating.  

Faced with a difficulty that requires critical-reflexive positioning, 

the result of knowledge built and accumulated, the solution is found 

intuitively driven by the interest provoked by the situation. At the 

beginning of the school life cycle, the student does it in a gradual way, 

following its evolution of age and appropriation of knowledge.  
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In the environment, where the physical and cognitive development 

happens, there is a scenario composed of variables that act as a 

counterpoint to the success or failure of the results. The variables that are 

relevant to this study are: a - school from a management perspective, the 

teacher in the process of teaching and learning, the family as the 

emancipatory reference nucleus of each individual, organized civil society 

that fosters the intellectual capital developed in the school - culminate in 

providing subsidies for the promotion of quality education and the full 

development of the student as a citizen. The performance of each variable 

takes place in an interrelated way and each plays the protagonist role. In 

order to reinforce these ideas, in Chapter III, Section I, Art. 205 

Constitution of the Federative Republic of Brazil, one has to: 

Education, the right of all and the duty of the State and the family, will be 

promoted and encouraged with the collaboration of society, aiming at the 

full development of the person, his preparation for the exercise of 

citizenship and his qualification for work. Brazil (1988) 

For the adequate positioning of these reference variables of the study, the 

details of these variables are followed, starting with the school from the 

perspective of its management. 

 

The school from a management perspective 

 

According to Teixeira (2003), the school is seen as an 

institutionalized space where formal activities are focused on learning. 

They consider their curricular proposals, elaborated on the foundations of 

standards focused on social and historical, cultural, affective and cognitive 

aspects. These are formalized by the interactions and relations of the 

different segments of society that take place under the guidance of the 

various actors. 

The effectiveness of the actions in the school scope occurs under 

the management of the manager added to the involvement of teachers and 

other actors. 

For Luck (2000), as an institution, the school needs a command and 

this can not happen arbitrarily. The professional who holds the position of 

school manager needs to know his / her duties and execute them, knowing 

that he / she is involved. 

Still on the profile of the school manager, Xavier (1994, p.23) 

points out that he "has a highly significant role in providing the conditions 

that favor an effective school. As a leader, his role highlights the 

importance of school decisions and the need for autonomy. " 

In this respect Motta (2001) brings the following clarification: 
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The leader is part of the organizational decision-making process. Its 

behavior, like that of any other employee, is determined by factors internal 

and external to the organization. Values, individual attitudes, as well as 

administrative experience are variables that determine the behavior of an 

individual, regardless of the decisions in question (Motta, 2001, p.22). 

Being a manager in a school space in front of a volume of 

assignments requires the ability to articulate between the needs of daily life 

without losing sight of the political and social significance of their actions. 

(Maximiano, 1995, p.73), in turn, reinforces that: 

Any managerial position comprises two basic elements: the first is the set 

of assignments and tasks. The second is the set of qualifications that a 

person must possess, acquire or develop to hold the position. This second 

part can be called attributes 

Visibly, the manager's performance can not be limited to his 

department or sector, it needs to cross limits and involve the internal and 

external community provoking and promoting the interaction between both 

as Motta (2001) emphasizes when he talks about the results that the 

manager intends catch up. 

Management is the art of thinking, deciding and acting; is the art of making 

happen, of getting results. Results that can be defined, predicted, analyzed 

and evaluated, but that have to be achieved through people and in a 

constant human interaction. (Motta, 2001, p.26) 

In this regard, Giordan (1991) points out the school's commitment 

to the construction of knowledge and its application, in the current context. 

The school should promote knowledge as an instrument: on the one hand, 

focusing on a dozen basic concepts, interdisciplinary, which are so many 

angles to approach the reality of today; on the other hand, learning to 

organize the mass of current knowledge (Giordan, 1991, p.10). 

 Sacristán (1999) also argues about the practical strategies of action, 

stating that these should not be limited only to the educational practices 

that teachers adopt, because in the school context several are the pairs 

involved and each brings with it a diversity of anthropological knowledge , 

institutionalized and competing 

 

The Teacher 

 

It is opportune at this moment to highlight the variable teacher as 

driver of the teaching and learning process following the historical 

subsidies that guide the teaching profession until today. In this way, it is 

used (Novoa, 1999) that presents the following conjuncture: 
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Initially, the teaching function developed in a subsidiary and non-

specialized way, constituting a secondary occupation of religious or laity 

from the most diverse origins. The genesis of the profession of teacher 

takes place within some religious congregations, which have become true 

teaching congregations. Throughout the seventeenth and eighteenth 

centuries, Jesuits and Oratorians, for example, were progressively 

configuring a body of knowledge and techniques and a set of norms and 

values specific to the teaching profession. (Novoa, 1999, p.15). 

It should be emphasized that the project horaproposto, does not 

have the pretension to point out models or pedagogical currents, but only, 

to offer a unfolding of reflections that characterize the quadruple that 

sustains the pyramid. 

The current educational scenario evidences the presence of teachers 

in situations of ill-will be respectful of what was presented to them even 

when they were on the other side of the classroom, the period of their 

initial formation, when there was no effective instrumentalization for 

professional practice. When in the exercise of teaching, they can not face 

difficulties that arise in everyday life or even provoke the expected 

reactions such as reflection and the construction of knowledge before their 

groups of students. The strategies and methodologies adopted do not 

motivate or arouse the student's attention so that the student gets involved 

and begins to discover. 

They also agree (Novoa, 2003) and (Perrenoud, 2002) that the 

solution is not to establish a standard prescription for the possible 

situations of being found in the school routine. The individual can not be 

seen as predictable and linear. Alarcão (2003) considers that each one has 

its own list of competences that, if subsidized by an appropriate theoretical 

and methodological bulge, will learn to use their knowledge not only in the 

classroom, but in any practice. 

Freire (2011, p. 25) addresses the teacher's need to keep up-to-date, 

reflective about his practice, taking care that it does not focus only on the 

content organized within the curricula, restricting itself to the classroom 

only. The performance of the teacher must take place within the framework 

of the relations established between his peers, understanding that "who 

forms is formed and re-forms while forming". 

Along the same lines, Delors (2003) cites the World Conference on 

Education for All held in 1990, Jomtien, Thailand, where the report was 

drawn up highlighting principles such as Learning to Know, Learning to 

Do, Learning to Live Together and Learning to be. 



105 

According to Freire (2011) knowledge is always under construction 

in the face of the constant evolution of science and technology. In line with 

these ideas, Esteves (1999) brings the following contribution: 

The situation of teachers in the face of social change is comparable to that 

of a group of actors, dressed in costumes of a certain era, who without 

previous warning to change the scene, in half of the stage, unrolling a new 

background, in the previous scenario. A new postmodern, colorful and 

fluorescent staging conceals the former, classic and severe (Esteves 1999, 

97). 

One can not claim to be knowledgeable or learned from everything. 

"In fact the incompleteness of being or its inconclusiveness is characteristic 

of life experience. Where there is life, there is incompleteness "Freire 

(2011, p.55). 

Involved in this process in which the teacher is the one who leads, 

making use of tools and facilitates the construction of knowledge in a 

reflexive way, that causes paradigm changes in the face of the complexity 

of the world, it is clear the initial commitment with himself to understand 

himself also subject under construction. He who seeks to overcome his 

weaknesses, recognizing the need for improvement in the new perspectives 

and opportunities that society presents. 

The focus on the teacher variable is not to place him in the 

perspective of being solely responsible, but as part of the process, so that 

the same position as a professional and recognizes the implications of his 

actions with those who have him as guiding in the construction of the 

knowledge. 

 

The family and its relationship with the school 

 

The relationship established between the family and the school is 

something that according to Oliveira and Marinho-Araújo (2010), deserve 

attention and needs to be investigated. In this project the family variable 

has its prominence as a component at the base of the pyramid since it is 

recognized as the primary source of the individual's education and 

responsible for it. "The family is considered the first educational agency of 

the human being and. is mainly responsible for the way in which the 

subject relates to the world, from its location in the social structure." 

(Oliveira and Marinho-Araújo, 2010, p. 100) 

In an attempt to highlight and place the commitment of the family 

to theirs, especially with regard to education, recourse is made to the 

Brazilian Civil Code, (BRAZIL: 1998) which aims to ensure social and 

individual rights. In sections I and II of article 1634, the Brazilian Civil 
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Code establishes the obligation of parents to fulfill their responsibilities 

related to education, custody, company and the protection of their children. 

In article 227, the family, society and the State are given the duty to 

ensure with priority the right to life, health, food, education, leisure, 

professionalism, culture, dignity, respect, freedom, family and community 

coexistence of the child, the adolescent and the young. Keeping them free 

from violence, neglect, exploitation, cruelty and oppression. 

Still related to legislation and highlighting the family's position 

towards their children in Brazil (2011), is the Statute of the Child and 

Adolescent (ECA), Law 8.069 / 90, which points out family obligations 

related to affectivity and morals. Article 3 focuses on the right of the child 

and the adolescent in their physical, mental, spiritual, moral and social 

development from the point of view of freedom and dignity. 

The family, when making use of this effective guarantee of right, 

needs to go beyond pleading for a place in the school to register their 

children and to send them every day. It is necessary for the family to act as 

a nucleus of emancipatory reference in the construction of their knowledge. 

Bhering (2003) points out that the family and school relationship 

needs to be close and partnership, not only occurring in specific moments 

and in the unilateral format, taking as an example the delivery of notes and 

bulletins, usually to address subjects related to low income. 

The family responsibility to children in terms of the model that the child 

will have and the performance of their social roles is traditionally called 

primary education, since its main task is to guide the development and 

acquisition of behaviors considered adequate in terms of social standards in 

a given culture. (Oliveira e Marinho-Araújo, 2010, p.101) 

Good school performance, overcoming learning difficulties and 

other situations or needs that may arise in the educational context, need to 

be accompanied by the family and discussed with the pedagogical team 

that "[...] share the task of preparing children and young people for a 

critical, participatory and productive insertion into society" (REALI e 

Tanebrei 2005: 240). 

In the relationship between school and family regarding partnership 

at work, Hernandez (1995, p.107) shows the contradictory form imbued in 

the teachers' discourse that "[...] accused parents of a lack of understanding 

or acceptance of children, and the little return of their efforts to help them. 

" 

Every day, there are several complaints from the school regarding 

the involvement of the family that has transferred their duties to the 

teachers. There is a misunderstanding between rights and duties. To have a 

guaranteed right to education is not limited to guaranteeing a place and 
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entering the school. To the family: [...] one of its main roles is the 

socialization of the child, that is, its inclusion in the cultural world through 

the teaching of the mother tongue, the symbols and rules of coexistence in 

a group, encompassing general and part of formal education, in 

collaboration with the school "(Poland and Dessen, 2005,p.304). 

According to Oliveira (2010), a solid family base ensures that the 

child will always have an adult to protect, support and direct it, noting that 

the family's performance can not be limited to educational issues. 

The family responsibility to children in terms of the model that the child 

will have and the performance of their social roles is traditionally called 

primary education, since its main task is to guide the development and 

acquisition of behaviors considered adequate in terms of social standards 

effective in a certain culture (Oliveira, 2010, p.101). 

There is great difficulty on the part of the family in identifying the 

limits as far as they can advance or get involved. The school in turn 

envisions the family as a support to their tasks and assumes the orientation 

to guide the parents in how to teach their children. To illustrate, we refer to 

Marques (1999) that lists "16 ways to involve parents in school". This list 

is limited to punctuating actions to be performed only by one party, the 

family. This positioning eventually entrenches possibilities for 

approximation. Thus, the family accommodates and is not aware of what 

happens in the school and this is justified when affirming that it does not 

get involved. 

 

Organized civil society and the school 

 

To complete the pyramidal analogy, we present the last variable, 

organized civil society and its relationship with the school. 

According to Fernandes (1994) organized civil society, identified 

with the Third Sector in the field of Organizational Studies, is composed of 

the citizens of a population or private groups that come together in 

different ways counterpoint with the public sphere. They may be informal, 

spontaneous or legally constituted, with or without profit, as expressed by 

Rezende et al (2010). 

[...] a set of private organizations and initiatives aimed at the production of 

public goods and services. This is the positive meaning of the expression. 

"Public goods and services", in this case imply a dual qualification: they do 

not generate profits and respond to collective needs Fernandes (1994, p.21) 

A brief historical rescue brought by Fernandes (1994) facilitates the 

understanding of the conception and evolution of what is organized civil 

society. 
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Contrary to the State of arbitrary military dictatorship, civil society began 

to refer to the desire for the rule of law and to confuse itself with the 

contingents of citizens who opposed the regime. Among activists in the 

late 1970s linked to the Catholic Church, leaders of professional 

associations or founders of the first non-governmental organizations, the 

symbolic and conceptual expression of popular movements, social 

movements, and civil society or their own role, representativeness, and 

radius of influence (Fernandes, 1994, p.87-8). 

This universe includes organizations or entities that deal with the 

lack of services and products that the public sector can not meet or does 

not satisfactorily. These organizations differ among themselves according 

to the focus of their actions: basic organizations, intermediaries, 

foundations and care entities. 

Grassroots organizations are those concerned with local 

development and promotion. Intermediary organizations conduct their 

work fronts focused on research, advocacy and advocacy. On the other 

hand, the foundations have their interests based on social programs as 

executors or sponsors of the services of third parties. On the other hand, the 

assistance entities turn to care for the population in situations of 

vulnerability and social risk. 

An exact survey of the number of civil society organizations 

(CSOs) in Brazil is not yet available. It should be noted that its 

performance in the form of a network in cross-cutting segments, with an 

eye on cultural diversity and social inequalities in Brazil, is very expressive 

and positive, becoming more and more strengthened. These, among other 

characteristics, facilitate the development of their actions beyond the local, 

regional and international spheres. Oliveira (1997) states that: 

[...] the existence of CSOs of various kinds concretizes the constitutional 

freedom of association and that a strong civil sector is a reflection of 

respect for pluralism and the expression of legitimate differences, as well 

as the exercise of tolerance as a principle of social coexistence (Oliveira : 

1997, p.4). 

With regard to the empowerment of (CSOs), it is appropriate to 

recall the period of the 1980s, the so-called "lost decade". This was a time 

when the military dictatorship experienced its collapse and public services 

were deficient and inefficient. (CSOs) moved by solidarity in an attempt to 

fill the gap that the government was unwilling to offer offered alternative 

services. Community associations organized themselves, focusing on local 

solutions, subsidized by the orientations and advisory services of 

intermediary organizations, those whose central focus was on the 

promotion and defense of rights. 
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The coordination of (CSOs) promoted a consistent collaboration 

between the State and civil society, favoring the consolidation of its space 

in the scope of public policies, provided for in the Federal Constitution of 

1988, especially Articles 199, §1, 204-I, 213 and 227 -§ first that include 

the areas of social assistance, health, family, education, child and 

adolescent and the elderly. Souza (2006) presents the definition of public 

policy as being a field of knowledge that seeks: [...] put the government 

into action "and / or analyze this action (independent variable) and, when 

necessary, propose changes in the course or course of these actions and / or 

understand why the actions took a certain course instead of another 

(dependent variable). In other words, the process of formulating public 

policy is that through which governments translate their purposes into 

programs and actions, which will produce results or the desired changes in 

the real world (SOUZA, 2006, p.13). 

This field of knowledge is permeated by the various municipal and 

state councils that count on the representativeness of the (CSOs) in the 

formulation and control of the actions and services provided by the Social 

Assistance area, as stated in articles 204-subsection II and 227-seventh of 

the Federal Constitution. Representatives of (CSOs) are recognized as non-

governmental in number with government officials in the sphere of public 

authority. 

In municipal councils it is possible to check closely the 

effectiveness or the deficiency of the public policy since its 

implementation, monitoring and inspection, expressing the transparency of 

management. 

In addition to the formally constituted councils and guaranteed seats 

for its membership, there are other congregations that act more advanced 

and independent in specific, punctual causes or in response to demands. 

These are the heart of successful initiatives led by PASBs. 

By establishing a parallel between public policy and education, 

other groups may be nominated as the surrounding community, students, 

staff, and families that need to participate and feel part of the whole. 

The incidence of two fronts in the Educational Policy, Public Policy 

and Organized Civil Society is notorious. One is focused on the 

construction of the school and the acquisition of its equipment, hiring of 

employees, training of the same, program curriculum and school 

management to make it apt in relation to the attendance of its demands. 

The other is to enjoy, participate, supervise, monitor, propose and prosper, 

whether in instances involving articulations with the public sector, 

pedagogical practices that imply in school performance and the 
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construction of knowledge that will subsidize the student in his interactions 

with the demands of their social context. 

By bringing the children to school, the family and the community 

as a whole have expectations for a better future, good job placements, and 

the financial rise it can bring. However, it has been observed that 

educational professionals do not feel so enthusiastic about the job, school 

management presents itself in a small way to the community and the 

family that expects their children to succeed without often understanding 

why a child of 3rd, 4th or 5th year can’t read or write. Thus, without 

privileging the school as an exclusive training space, this project seeks to 

analyze the impacts on school performance and the quality of education 

under the different aspects inherent in school management and identified 

with the teacher, family, organized civil society and the student of the basic 

education of the municipal public network. In view of the results obtained 

in each of these aspects it was possible to organize specific training actions 

specific to each group with specific themes and in line with the students' 

performance. The universe contemplated the municipal network of basic 

education of the region Noroeste Paranaense more specifically next to the 

students of 4º and 5º year. The school manager, pedagogues and other 

actors that make up the staff in a school unit will also be part of this 

universe. They may also participate in the demonstration of the municipal 

network and the availability of researchers, the other school years that 

make up basic education. 

 It is an exploratory research because it will seek the direct 

involvement of the researcher to familiarize with instigated universe and 

information gathering that can subsidize data analysis and understanding. 

 As for the procedures, it is characterized as a field research 

because it will make use of different resources such as action research for 

data collection (GIL: 2008). 

 Regarding the approach, this research is classified as quantitative 

and quantitative considering the proposed objective and the public to be 

attended. 

 The qualitative research according to Turato (2005), is a non-

statistical study, which identifies and analyzes the data of difficult 

measurement. Among them are the feelings and sensations that may 

explain certain behaviors. 

 Regarding the quantitative research Severino (2002), it defines it 

as the one that aims to transcribe logical results that are obtained through 

formal and structured instruments for the collection and analysis of 

numerical data through statistical procedures. 
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 As to the means, the following actions will be carried out for this 

study: 

 Field research to identify the problems and deficiencies found in 

the schools served, 

 Application of structured questionnaire to the school manager, 

teachers, students, family and members of organized civil society. 

 Preparation and application of Portuguese and mathematical 

assessments in order to assess students' performance and be able to follow 

their development. 

 Development of training workshops for the school unit manager, 

pedagogues, teachers and other actors that make up the staff in a school 

unit. 

 Training workshops in mathematics and Portuguese. 

 On-time and on-demand meetings for feedback and discussion of 

the results obtained. 

 Training meetings with families and questionnaire application. 

 Elaboration of technical report with results. 

 Typing of collected data. 

 

Results 

 

The expected results of this research were the identification of the 

knowledge and learning gaps in the Portuguese and mathematics areas of 

the participating students and from these, the promotion of actions and 

directions to overcome the points that are interfering in the school 

performance. 

The actions referred to above reached the school manager, teachers, 

families and organized civil society as participants in training workshops 

and lectures. 

At these meetings, the results achieved with the survey were 

presented and, in a timely manner, the discussion of themes that subsidize 

the understanding, reflection and clarification of the fragilities found. It is 

believed that working with all the variables punctuated in this research, 

these are understood as part of the process of student formation. 

In Table 1, it is possible to observe the sequence of actions carried 

out during the year 2017 from the identification of the fragilities of 

knowledge of the students and of the information collected through the 

questionnaires answered by the team of teachers of the school, families and 

civil society. 
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Table 1. 

Sequence of actions taken in 2017 

Type of action Methodology of the 

action 

Objective of the action Attendance 

Field 

surveys 

Visit to all 25 cities Delineation of the profile 

of the school units 

characteristics of the 

structure and functioning 

1 views 

Application 

of structured 

questionnaire 

Together with the 

school director, 

pedagogical 

coordinator and all 

teachers. 

Survey of information and 

delineation of the profile 

283 teachers 

Application 

of the 

evaluation 

report 

Application of an 

assessment paper 

with 22 Mathematics 

questions and 22 

Portuguese questions 

for 4th and 5th year 

students of 

Elementary School 

Knowing students' level of 

knowledge 

98 Directors 

Results in 

the form of 

reports 

Meeting with the 

pedagogical 

coordinator and 

teachers of the 

classes of 4th and 5th 

Year of Primary 

Education. 

Provide detailed and easy-

to-understand information 

to teachers, educators and 

principals about the actual 

performance of your class 

or school. 

102 

Pedagogical 

coordinators 

Conducting 

training 

workshops 

Specific training 

workshops on the 

subjects that the 

students presented 

difficulties. 

Instrumentalize the teacher 

regarding the contents that 

the students had 

difficulties. 

 

Conducting 

Lecture 

Cycle 

Presentation of 

lectures for groups of 

directors, educators 

and teachers with 

themes related to 

school management 

To offer training to the 

team of professionals of 

the school regarding the 

role and commit-ment of 

each one. 

7674 

notebooks 

Cycle of 

lectures 

with diverse 

themes 

Training workshops 

for all staff of the 

school and for 

families. 

Promote differentiated 

knowledge that 

encompasses teaching 

practice and human 

development. 

98 reports 
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On-time and 

on-demand 

meetings 

 Reflect on the results 

achieved by the students 

when they performed the 

Mathematics and 

Portuguese assessment in 

order to rethink their 

teaching. 

8 workshops 

being 4 of 

Portuguese 

and 4 of 

Mathematics 

Training 

meetings 

Periodic and on-

demand meetings for 

feedback and 

discussion of results 

Promote training meetings 

the importance and 

decisive role that the 

family has in the 

development of the 

student. 

 

Source: (Author: 2018) 

 

In March 2018 the evaluation instrument was applied to the 

students of the 5th year to verify what was the evolution in relation to the 

previous year. The same notebook applied in 2017 was used. The students 

of the 5th grade, no longer belong to the municipal school network and 

those who were promoted, are included in the state network that does not 

belong to the limit of this research. 

It is intended to issue until May, the reports to present to the 

teachers and from there, start a new stage of workshops that will deal with 

the contents that still need reinforcement as the results are indicated. 

Currently there is a great demand for schedules for training with 

families and teachers. The principals of the schools when making contact 

by email share their wishes and show the progress made with the 

workshops and lectures. 

 

Considerations 

It is believed that the work of the (PEEB) still has much to be 

improved, but it is certain that when investigating the current situation of 

the level of learning of the children and organize the results in a 

systematized form in reports and discussion about them, demonstrating that 

the school, the family and organized civil society working together can 

move forward. 

It should be noted that the lecture cycle with the parents was very 

beneficial and brought great benefits mainly regarding the possibility of 

approach and knowledge of the roles of each one. 
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РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛА НОВОГО СПЕЦКУРСА: 

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН 

 

Проф. д.эк.н. Евгения Медведкина83 

Ростовский государственный экономический университет,  

Ростов на Дону, Российская Федерация 

 

 

Кейс 1 

В 2015 году Генеральная ассамблея ООН утвердила 17 целей 

по построению лучшего мира к 2030 году, благодаря которым 

переход к глобальному устойчивому развитию становится 

возможным.  

Устойчивое развитие определяется как развитие, отвечающее 

потребностям нынешнего поколения без ущерба для возможностей 

будущих поколений удовлетворять их собственные потребности. 

ЦУР охватывают три аспекта устойчивого развития – 

экономический рост, социальную интеграцию и охрану 

окружающей среды. 

Для достижения ЦУР страны должны осуществить 

значительные изменения в таких сферах, как образование, 

здравоохранение, энергетика, промышленность и др. Необходимы 

широкомасштабные инновации, обучение и обмен опытом внутри 

стран и между ними. Каждая реформа требует тактических решений 

со стороны большого числа участников, представляющих 

правительство, бизнес и гражданское общество. В настоящее время 

ЦУР реализуются практически в каждой стране, а зачастую 

отдельно на региональном или городском уровне в ней. 

ЦУР направлены на социальное, экологическое и 

экономическое развитие. Каждая из 17 ЦУР вносит вклад в эти 

четыре аспекта: экономическое процветание, социальную 

доступность, экологическую устойчивость и эффективное 

руководство (от микро- до мегауровня). 

Россия наряду со всеми странами поддержала данную 

инициативу. В следствие этого в стране формируется 

общегосударственная стратегия, объединяющая цели достижения 

экономической эффективности, социальной справедливости и 

экологической безопасности.  

 

                                           
83 E-mail: yevgeniya.medvedkina@gmail.com 
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Рисунок 1. Цели устойчивого развития (ЦУР) 

 

Концепция устойчивого развития в России постепенно 

обретает институциональные черты через соответствующие 

изменения в законодательной, потребительской, образовательной, 

партнерской и коммуникационной областях.  

Вопросы: 

1. В чем проявляется уникальность ЦУР?  

2. Какое значение имеют ЦУР для России?  

3. Какие индикаторы играют важную роль для России?  

 

Кейс 2 

SDG Index (Sustainable Development Goals Index) или индекс 

прогресса по Целям устойчивого развития — это показатель оценки 

действий стран по достижению ЦУР, принятых в 2015 году странами-

членами ООН в рамках Повестки дня в области устойчивого развития 

до 2030 года. В рейтинге 2017 года первые четыре строчки из 157 

стран снова заняли Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия, но в этот 

раз на пятом месте оказалась Чехия, поднявшись с 15-го места в 2016 

году. Россия — на 62-м месте с таким же показателем. 

Данные по странам ОЭСР показывают, что каждая богатая 

страна сталкивается с трудностями в достижении нескольких ЦУР. 

Самые большие из них — ответственное потребление и производство 

(ЦУР12), изменение климата (ЦУР13), чистая энергия (ЦУР7) и 

сохранение экосистем (ЦУР14 и 15). Большое количество стран ОЭСР 

испытывают трудности в достижении ЦУР17 из-за недостаточных 

финансовых вложений в международную помощь развитию, банковс-

ких тайн или нечестной налоговой конкуренции. 
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Данные по странам Восточной и Южной Азии показывают, что 

эти страны во многом превосходят другие развивающиеся регионы по 

достижению ЦУР, но для них остаётся еще несколько вызовов. Тогда 

как в регионе удалось достичь колоссальных успехов по ликвидации 

нищеты (ЦУР1), проблемными остаются области здравоохранения 

(ЦУР3) и образования (ЦУР4). Регион значительно отстаёт в обес-

печении доступа к базовой инфраструктуре и инновациям (ЦУР6, 7 и 

9). 

В Восточной Европе и Центральной Азии удалось во многом 

ликвидировать нищету (ЦУР1). Самыми большими вызовами 

остаются продвижение здравоохранения (ЦУР3), достижение 

гендерного равенства (ЦУР5), развитие возобновляемой энергетики 

(ЦУР7) и борьба с изменением климата (ЦУР13), ответственное 

потребление и производство (ЦУР12) и защита экосистем (ЦУР14,15). 

 

 
Рисунок 2. Панель данных по Российской Федерации 

 

На основе рисунка 2 необходимо ответить на вопросы: 

1. Какие цели уже достигнуты в РФ, а какие остаются 

вызовами?  

2. Согласны Вы ли с результатами SDG Index? Если нет, то, 

каково настоящее положение дел в России? 

3. Выберите одну из целей, проанализируйте, приведите 

примеры. 

 

Кейс 3 

Многие компании признают необходимость вовлечения 

бизнеса в процессы, направленные на достижение 17 целей, и 

учитывают возможность внесения вклада в улучшение 
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экономических, экологических и социальных показателей регионов 

присутствия при планировании и осуществлении собственной 

деятельности. 

1) Компания «Хенкель». Проект по снижению выбросов СО2 

реализуется на территории Российской Федерации в соответствии с 

глобальной стратегией компании в области устойчивого развития. На 

каждом этапе жизненного цикла продуктов «Хенкель» принимает 

меры, способствующие снижению выбросов СО2 в атмосферу:  

- Проектирование заводов компании осуществляется с 

учетом использования строительных материалов, световых решений и 

производственного оборудования, отвечающих современным 

требованиям энергоэффективности. На производственных объектах 

применяются наиболее прогрессивные технологии по рециркуляции 

тепла, воды и иных ресурсов.  

- Сырье для производства продукции «Хенкель» проходит 

обязательную экологическую экспертизу и закупается у надежных 

поставщиков, которые могут гарантировать наиболее современные 

методики его изготовления.  

- Логистические потоки «Хенкель» рассчитываются с учетом 

минимизации экологического воздействия. Компания уменьшает вес 

и объемы упаковки продукции, сокращает использование незагружен-

ного автотранспорта, а также по возможности пользуется железнодо-

рожным сообщением вместо автомобильного. 

Потребительские свойства продуктов «Хенкель» на 

постоянной основе оптимизируются с целью снижения косвенного 

воздействия на окружающую среду. Например, некоторые стиральные 

порошки, произведенные компанией, способны выполнять свои 

задачи при значительно более низкой температуре воды при стирке, 

за счет чего сокращаются потребление электроэнергии и объем 

косвенных выбросов CO2 в атмосферу. 

2) «Пивоваренная компания «Балтика». Согласно 

исследованию экспертов по оценке углеродного следа, 40% выбросов 

СО2 Carlsberg Group, частью которой является «Балтика», приходится 

на упаковочные материалы. Поэтому «Балтика» ведет активную 

работу по улучшению экологических свойств упаковки своей 

продукции. В то же время перед компанией стоит важная задача 

сохранения высоких потребительских качеств товаров и оптимизации 

упаковки до уровня, при котором она способна выполнять свои 

первоначальные функции, такие как защита продукции при 

транспортировке.  
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В компании действует программа в области экологически ра-

циональной упаковки, предусматривающая сокращение ее веса, пере-

работку упаковочных материалов, а также переосмысление 

отношения к упаковке и образуемым отходам. 

3) Компания Mars. В 2017 году в компании Mars в России было 

запланировао два важных события: открытие 10-й производственной 

площадки в стране — фабрики по производству влажных кормов для 

домашних животных в Ростове-на-Дону, а также завершение 

строительства первой очереди Центра по изучению питания 

домашних животных в Ульяновске. Оба проекта имеют особое 

значение для своих регионов. Это не только новые рабочие места, но 

и профессиональная экспертиза, развитие отношений с местными 

поставщиками, а также поддержка научных программ и 

инновационных разработок, которые так необходимы для 

устойчивого экономического роста.  

 

Вопросы:  

1. Что дает программа реализации ЦУР компании в бизнесе? 

2. Какие ЦУР реализуются компаниями: «Хенкель», «Пивова-

ренная компания «Балтика» и Mars? 

3. Приведите еще примеры компаний, которые реализуют ЦУР 

в Европе и РФ. 

 

Кейс 4 

RE100 - это глобальная инициатива, объединяющая более 100 

крупных предприятий, приверженных 100% возобновляемой 

электроэнергии. Эти компании работают над тем, чтобы значительно 

увеличить спрос на возобновляемые источники энергии. Согласно 

RE100, в 2018 году в их число входят 155 ведущих компании мира. На 

долю компаний в коммерческом и промышленном секторах 

приходится около двух третей конечного потребления электроэнергии 

в мире. Переключение этого спроса на ВИЭ приведет к 

трансформации мирового энергетического рынка и ускорит переход к 

повсеместному становлению «зеленой» экономики. 

Географический охват RE100 быстро расширяется, что 

способствует ускорению перехода на экологически чистую энергию в 

глобальном масштабе. Помимо стран головного офиса, 

сосредоточенные в таких регионах, как Европа, Азия, Северная 

Америка и Океания, обязательства членов RE100 охватывают более 

140 рынков, на которых они ведут свою деятельность. 
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В 2017 году наибольшей численностью в RE100 обладали 

компании финансового сектора, что составляет 25% от общего числа 

участников, опередив компании сферы услуг (21%) и торговли (15%). 

Однако наибольшая доля (39%) потребления возобновляемой энергии 

пришлась на представителей торговли, за ним следуют компании 

сектора «Информационные технологии» (17%) и сферы услуги (14%). 

Более 20 компаний полностью обеспечивают себя энергией из 

возобновляемых источников, среди них Google, Apple, IKEA и др. 

 

Вопросы:  

1. Что обеспечит данная глобальная инициатива для мирового 

энергетического рынка и развития «зеленой» экономики в 

мире? 

2. В каких секторах экономики работают компании, вошедшие 

в RE100? 

3. Какие еще компании смогут себя полностью обеспечивать 

энергией из возобновляемых источников в будущем? 
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THE CURRENT STATE AND APPROACHES TO PROFESSIONAL TRAINING  

OF ACCOUNTANTS IN THE UNIVERSITIES IN UKRAINE 
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Zhytomyr State Technological University, Zhytomir, Ukraine 

 

 

Training on the new educational level "Accounting and Taxation" 

since 2016 in Ukraine is carried out on the basis of modern technologies in 

the sphere of science and education. In accordance with the standard of 

higher education in Ukraine on preparation of bachelors in the specialty 

"Accounting and Taxation" the characteristics of integrated competencies, 

general competence and professional competence were described in the 

article. 

In modern conditions of accounting and audit are the management 

tools that improve the efficiency of management, as they provide the 

owners, management and specialists of information on economic 

processes, resources and effectiveness of their use in all sectors of the 

economy. 

Specialist of accounting and audit in the Ukraine can be operated as 

an independent specialist and provide services in the field of accounting 

and financial reporting, auditing, tax accounting, management consulting, 

forensic accounting at the enterprise, public institutions, government and 

administration, tax inspections, securities commission, state financial 

inspection, treasuries, hospitals, colleges, universities, charitable societies. 

Services experts in accounting and auditing are essential for the 

establishment of a modern system of accounting, control and audit that 

affects and defines the process of their professional training at various 

levels of education in Ukraine. 

 

1. General training in the field of accounting and audit in Ukraine  

Training on the new educational level "Accounting and Taxation" 

since 2016 in Ukraine is carried out on the basis of modern technologies in 

the sphere of science and education in the educational and professional 

programs such levels of training:  bachelor; master; Ph.D; professor. 

Preparation of Bachelor's and Master's specialists going on day and 

correspondence forms of training. Duration of training higher education 

level "Bachelor" in Ukraine in full-time education is 4 years (by 

correspondence form of training 5 years) at higher education level 

"Master" - 1.5 years (full-time and correspondence courses). 

                                           
84 E-mail: chizhev@ztu.edu.ua 
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In Ukraine, 171 higher education institutions carry teach 

“Accounting and Taxation», 118 of them (69%) are state-owned, 53 (31%) 

are other.  

In general, there is a long-term tendency towards the prevailing 

choice of state owned educational institutions: 13,819 applications (94.2%) 

to state higher educational institutions, 851 applications (5.8%) to non-state 

owned institutions.  

For the specialty "Accounting and Taxation" in 2018, 14,670 

applicants submitted their applications, representing 1.74% of all 

applications for a bachelor's degree. However, this figure is higher 

increasing at the level of the magistracy: 16.6% (10,387 applicants among 

62,547) bachelors apply for the specialty "Accounting and Taxation". This, 

in particular, shows that students are aware of the importance of 

continuous improvement of knowledge in a changing economic and 

legislative environment. 

 

2. Ensuring competence undergraduate professionals in accounting and 

taxation 

In accordance with the standard of higher education in Ukraine on 

preparation of bachelors in the specialty "Accounting and Taxation" the 

characteristics of integrated competencies, general competence and 

professional competence, given in the table 1. 

With a view to the formation of precisely those skills that are most 

important and necessary for the future professional activities of specialists, 

today the teachers must apply such educational technology and use of 

active methods of study, which would ensure the implementation of 

interdisciplinary connections in special disciplines. 

The above competencies require the use of interdisciplinary 

connections. The need for interdisciplinary connections requires the 

implementation of didactic principles of training: scientific, systemic, 

communication theory and practice, the strength of the assimilation of 

knowledge and all-round development of cognitive abilities. Giving 

preference to interdisciplinary relations as a factor for increasing the 

effectiveness of learning, it is important to note that this problem cannot be 

considered only as a ratio of a number of disciplines, providing for mutual 

enrichment and use their common knowledge and skills. Since the problem 

is multifaceted interdisciplinary connections, there should be close co-

operation of all teachers who are preparing the future experts in a particular 

specialty. 
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Table 1 

Competencies undergraduate professionals in accounting and taxation 

Integrated 

competence 

The ability to solve complex specialized tasks and practical 

problems in the field of accounting, auditing and taxation in 

the course of professional activities involving the 

application of theories and methods of economics in terms 

of complexity and uncertainty conditions. 

General 

competence 

1. The ability to learn and be ready to assimilate and apply 

the knowledge gained. 

2. The ability to analyze and synthesize as a tool to identify 

problems and make decisions for their decisions based on 

logical arguments and proven facts. 

3. The ability to work independently and in a team, taking 

into account the requirements of professional discipline, 

time management and planning. 

4. Value and respect for diversity and multiculturalism. 

5. The ability to act on the basis of ethical considerations 

(motives). 

6. The ability to be critical and self-critical. 

7. The ability to flexible thinking and competent application 

of acquired knowledge in a wide range of practical 

experience in the specialty and in everyday life. 

8. The ability to communicate in public and foreign 

languages, both orally and in writing. 

9. The skills of using modern information and 

communication technologies. 

10. Skills of the safe operation, the desire to preserve the 

environment. 

11. Sposobnost present the results of the research. 

Special (professional competence) 

 

Interdisciplinary in knowledges and skills is a modern principle of 

education, affects the structure of the educational material of a number of 

disciplines, stimulates teaching methods, the teacher focuses on the use of 

complex forms of learning organization, providing the unity of the 

educational process. Such a systematic approach to the development of 

professional training calls for the unity of all components of the process, 

the continuous, intelligent, creative and professional development of the 

individual throughout life. 
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Ukraine has clearly identified the regulatory requirements of the 

maintenance of preparation of higher education applicants set forth in the 

program learning outcomes. 

Certification of persons, who want receive a bachelor's degree in 

accounting and taxation, the commission carried out the certification, of 

which may include representatives of employers and their associations, in 

accordance with the provisions of the attestation and the Qualification 

Commission, which is approved by the Academic Council of the higher 

educational institutions. 

Certification may take the forms: 

• public defense of qualification paper; 

• and / or qualifying exam (exams). 

Qualifications bachelor's work is the work that is performed at the 

final stage of obtaining the first (bachelor) level of higher education to 

match the acquired learning outcomes (competences) requirements of 

standards of higher education. Qualifications bachelor's work is carried out 

on the subject, a specific institution of higher education and always 

checked for plagiarism. The content of the qualification of the work is 

determined by its subject. Detailed requirements for qualifying work is 

regulated by the internal documents and provisions of the higher education 

institution. For publication, acquainted the public with the content of 

qualification works and prevent plagiarism academic qualification works 

are posted on the official site of the higher education institution or its 

structural unit. 

A comprehensive certification exam in the specialty program 

includes questions that determine the level of achievement of professional 

competencies. Verification tests may be carried out separately in the 

disciplines, the number of which establishes the institution of higher 

education. 

Educational institutions offer master's programs in Ukraine 

“Accounting, Auditing and Taxation”. Programs focused on training a new 

generation of specialists in the field of accounting, audit, tax, able to carry 

out analytical, monitoring and auditing, research and practical action for 

the efficient development of accounting and economic relations in the 

country; providing fundamental knowledge in the field of economics, 

finance, statistics, mathematics and information and communication 

technologies. The training program meets the best international standards 

of the modern world, with the involvement of the latest techniques. 

Professional orientation of students is carried out in the course of 

studying the various disciplines, the list of which each institution 
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determines the Ukraine at the level of compulsory and selective courses, 

among which are always present the following disciplines: 

 
Accounting for Business Management 

Accounting organization 

Auditing 

Accounting of foreign economic 

activity 

State financial control 

Management information systems in 

analysis and audit 

Financial and investment analysis 

Innovative project management 

International marketing 

Economic law 

Strategic Management Accounting 

Consolidation of financial statements 

International economics 

Information systems and technology 

in the accounting and auditing 

Accounting for taxation 

International Finance 

Tax system 

Insurance 

Budget system 

Financial activities of business 

entities 

 

The presence of a master's degree in accounting and taxation allows 

the applicant with sufficient work experience in one of the professional 

areas of accounting, auditing and taxation and successfully pass a 

qualifying exam for the certification of auditors of Ukraine: 

• auditor's certificate giving the right to carry out audit of 

enterprises and business entities; 

• the certificate of the auditor of banks, which provides the right 

to perform the audit of banks; 

• certificate level CAP (Certified Accounting Practitioner - 

Certified Accounting Practitioner) includes "Financial Accounting 1", 

"Management Accounting 1", "Tax" and "right"; 

• other types of certificates. 

The new Law "On Audit of Financial Reporting and Audit 

Activities" primarily implements the Plan of Implementation of Certain 

Legislation of the European Union in the field of Accounting and Auditing, 

in particular Directive 2006/43 / EU, taking into account the provisions of 

Regulation (EU) No. 537/2014 of European Parliament and Council dated 

April 16, 2016 on special requirements for audit of socially significant 

economic entities. 

As innovation in the Ukrainian legislation can be viewed a 

definition of such concepts as: "key audit partner", "professional 

confidenciatity of the auditor", "professional skepticism". At the same 

time, the criteria for threats of independence of the state are laid down in 

the law for the first time. 

This Law, in particular establishes a new procedure for the 

certification of auditors. In order to engage in audit activity, a person must 
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confirm a high level of theoretical knowledge and professional competence 

by completing the relevant examinations (for each exam he/she pays a fee 

of one minimal salary, established by the law), as well as undergo practical 

training in conducting audits in the auditing firm. 

Auditors are prohibited from engaging directly in other activities 

that are incompatible with audit activity, business activities that do not 

exclude their right to receive dividends, income from other corporate 

rights, income from lease and disposal of property, and passive income.At 

the same time, auditors can engage in public, educational and scientific 

activities, preparing publications with the appropriate proceeds. 

The structure of knowledge, which should have a candidate set of 

the Audit Chamber of Ukraine (ACU) consists of auditing and related audit 

disciplines. To obtain a certificate, candidates must successfully pass a 

written qualification exam two levels under the program approved by the 

ACU. This qualification exam covers the range of knowledge and skills 

that a candidate must have in order to achieve this professional level, 

which would allow them to carry out audit activity in Ukraine in 

accordance with applicable legislation and auditing standards. 

Tasks that used to hold the exams include: 

- tests in the form of questions that you can choose the correct 

answer from the four propositions; 

- case studies of the audit practice. 

Confidentiality is an essential condition of the qualifying exam for 

the auditor's certificate. Violation of the rules of confidentiality of the 

examination process is considered by the Audit Chamber of Ukraine, as an 

event that can lead to a distorted view of the examination of integrity and, 

moreover, the very profession of auditor. Confidential information about 

the qualifying examination are: 

- composition of the qualification examination; 

- the content of the items included in the job qualification exam 

and answers during the entire period before the transfer of the examination 

papers for review; 

- the order and content of the coding carried out the 

examination papers before they make a complete check and test results in 

testing protocol; 

- personal results of the exam (communicated personally to 

each candidate). 

 

3. Problematic issues of professional training accountants in Ukraine 

A considerable amount of research in higher school pedagogy 

confirms the ongoing debate on the basic concepts of the implementation 
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of the competence approach to the formation of a fundamentally new 

model of education in Ukraine. 

A powerful tool for solving the educational problems that have 

accumulated during this period was the adoption of the National Education 

Development Strategy in Ukraine for 2012-2021. This is also due to the 

need for fundamental changes aimed at improving the quality and 

competitiveness of education, solving strategic tasks of the national 

education system in the new economic and socio-cultural conditions of its 

integration into European and world educational space. The main goal of 

improving the level provided for and the availability of quality education 

for the citizens of Ukraine in accordance with the requirements of 

innovation development of economy, the contemporary needs of society 

and every citizen. 

Particularly acute issue of reforming the training is for professionals 

accounting sphere. An additional factor in the reform of professional 

training accounting sphere is also the implementation of national 

adaptation programs of Ukrainian legislation to EU legislation. There is a 

gradual adaptation of the national accounting system to the international 

standards of accounting and reporting. 

In addition, the new law on auditing once again emphasized the 

importance of knowledge of the professional ethics of a professional 

accountant. Therefore, it is very important to introduce into the educational 

process the knowledge that future auditors must obtain in professional 

ethics, such as: 

- knowledge of the ethical principles of the professional activity 

of the accountant and the auditor and their historical development; the 

requirements of the Codex of Ethics of the International Federation of 

Accountants for the professional duties of accountants; 

- be able to identify ethical conflicts and assess their impact on 

managerial decisions; determine the factors that influenced their 

occurrence apply the ethical principles of professional activity to assess 

specific economic situations; 

- to make decisions to overcoming of ethical conflicts and their 

prevention; 

- evaluate the economic activity of the enterprise from an ethical 

point of view. 

In the view of scientists and teachers of higher educational 

institutions of Ukraine - the development of professional competence of 

experts in accounting and auditing in the conditions of Ukraine's 

integration into the European educational space, the needs of modern 

information and analytical support of enterprise management, social 
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responsibility in the training of these professionals, and so on. Unsolved 

problems of higher education in Ukraine remain decrease public 

confidence in the national education system, focus on higher education in 

Europe. It requires special attention to the normative regulation of practical 

training. 

 

Conclusion 

At present time, priority in Ukraine are the following tasks for the 

development of training of specialists in accounting and auditing. Firstly, 

initiating at the legislative level the mechanism of regulation for domestic 

companies pass on their base internships, work experience students. 

Secondly, the intensification of cooperation with public authorities on the 

harmonization of classification of occupations with the educational 

qualification characteristics of bachelors and masters in accounting and 

auditing. It is important to optimize (increase) in the amount of time 

allocated for practical training and legal training, and discipline programs 

should include consideration of the social responsibility of business. Also 

need to enter the practice of involving as reviewers of training programs, 

textbooks and teaching materials of leading experts in the field of 

accounting, analysis, control, recommend the methodical commission 

faculties, departments conduct training seminars on the implementation in 

the educational process of modern technologies.  
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TRANSFORMATIVE LEARNING FOR RAISING CHILDREN’S AWARENESS  

OF THE LITTLE EARTH CHARTER IN PRESCHOOL STAGE 

 

Ph.D. Nehal Lotfy H. Khali85  

Suez Canal University, Ismailia, Egypt 

 

 

The Little earth charter is introduced to 17 students in the faculty 

of education, Suez Canal University, majoring in preschool education. 

They were asked to reflect on the eight principles of the little earth charter 

and come up with activities and planned learning experiences through 

which the little earth charter can be introduced to preschool children (aged 

4-6). Transformative learning process is utilized to help participants 

acknowledge experience and understand the emotions related to some of 

the problems in Egypt like climate change, poverty, slums, and spread of 

waste. 

Videos and lectures were used to introduce the little earth charter to 

students for two weeks, each week the lecture last for two hours.  

Students were given time to reflect on what they learnt and came up with 

activities and learning experiences to raise the children’s awareness of the 

little earth charter principles.  

A total of nine activities were planned, implemented and evaluated 

to be used in other schools in Ismailia governorate.  

 

Planning and Implementation  

 

Objectives: 
 Students get to know the principles of the little Earth Charter. 

 Students describe their current knowledge about earth charter; 

think what they want to know more about it and why.  

 Students think of different methods to enhance their knowledge 

about earth charter.  

 Students will know about transformative learning process and 

how to work with the emotional response and turn it into active action.  

 Students will come up with activities to teach the little earth 

charter to preschool children.  

 Students will implement the activities with preschool children 

during the pre-service training.  

 

 

                                           
85 E-mail: nehal_lotfy@hotmail.com 
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Expected results:  

 Students majoring in preschool education are expected to gain 

more insight and knowledge in the little earth charted and know its eight 

principles.  

 Students attending these two lectures where the little earth 

charter is introduced are to reflect on the values driven from the little earth 

charter principles.  

 Students are to reflect on the Egyptian community and find 

examples and activities that preschool children can relate to and gain more 

understanding of the little earth charter principles as related to the actual 

problems the Egypt face, i.e. climate change, poverty, slums and spread of 

waste  

 Students are to implement the activities with children aged 4-6 

during the pre-service training in one of Ismailia governorate schools.  

 Students are to evaluate the outcomes of the activities and 

collect the effective ones as best practices to be implemented in other 

schools.  

 

Instruments and learning aids  

1. A form is presented to the students requiring feedback about the 

following:  

 What they know about earth charter.  

 What they want to know about earth charter.  

 How they think they can acquire the needed knowledge.  

 What children know about little earth charter in the current 

curriculum and activities in preschool stage in Ismailia.  

 What they want children to know about the little earth 

charter.  

 What are the suggested activities that can raise children’s 

awareness of little earth charter principles. 

2. Educational videos are played during the lectures of “preschool 

teacher” course to introduce the principles of the little earth charter to 

students majoring in preschool education. 

3. Videos of some problems we face in Egypt to be discussed with 

students to reflect on effective ways to convey it to preschool children.  

4. Complementary activities are introduced for every principle of 

the eight principles of the earth charter. Some of the activities can be found 

here: http://earthcharter.org/news-post/the-little-earth-charter-for-kids/ and 

here: www.littleearthcharter.org.  
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Procedures  

1. The activities of this project took place during the lectures of 

“preschool teacher” that is taught to students majoring in preschool 

education in the spring semester of 2017. 

2. The activities were introduced to students for two weeks (two-

hour lecture every week). 

3. The process of transformative learning is introduced to students. 

In this approach students are to reflect on three questions related to earth 

charter; where we are in terms of knowledge, skills, and emotions? Where 

we want to go in terms of knowledge, skills, and emotions? And how we 

can go from here to there in terms of activities and sources? 

4. Based on the previous step, students were given questions to 

respond to and they provided the following results:  

a. Students knew nothing about the earth charter or the little 

earth charter.  

b. Students were not aware of the sustainable development 

goals, and they didn’t know much about the global issues such as climate 

change, poverty, food security and water scarcity. 

c. Students wanted to know more about global issues, and 

wanted the university curricula to provide such information. 

5. During the first week of implementation some videos about the 

little earth charter were played and the researcher handed out prints of the 

little earth charter for reflection and discussions. 

6. During the second week of implementation a video about SDGs 

was played and the researcher discussed with the students their own 

reflections about relations between the SDGs and the little earth charter. 

They also discussed about the knowledge needed to be infused in the 

curricula and the methods of infusing this knowledge, they also discussed 

about the reasons to transform themselves into global citizens who adapt 

the global agenda of humanity. Students expressed empathy with some 

global issues such as hunger and water scarcity. 

7. Students were asked to reflect on the importance of providing 

knowledge of the little earth charter and some global issues to the young 

children, they stated that it would be easier to provide knowledge and raise 

the awareness of young children, which will in turn change their emotions 

and pave the road to the process of transforming the young children into 

agents of change in their community. 

8. Students were asked to think of activities that utilize the process 

of transformative learning to turn children’s emotional response into action 

that can enhance the community or take a step towards solving some of its 

problems. 
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9. Students were given a week to reflect on what they learned and 

come up with activities and learning experiences that they can actually use 

with preschool children to raise their awareness of the little earth charter 

principles. 

10. Students implemented the activities they came up with during 

the pre-service training in Elsalam elementary school, Ismailia 

governorate, Egypt. 

 

General remarks on the implementation phase 
1. Students were pleased and enthusiastic to learn about global 

issues, it made them feel related to the bigger world outside the university. 

2. Students enjoyed playing videos instead of lecturing alone. 

3. At the beginning it was difficult for students to express their 

thoughts and to reflect when it was asked from them to reflect and report 

on their knowledge and on how they felt about certain topics. 

4. In the second week, the researcher could notice that students 

were more able to express themselves, and they were creative while 

providing ideas of activities to convey the principles of the little earth 

charter to children. 

5. Two weeks was not enough time to cover all the earth charter 

principles, the SDGs, and the global issues like climate change, food 

security, poverty, water scarcity, etc. 

6. Students wanted to learn more about global issues and were 

more positive during the lectures. 

7. Students devoted more time to work for this course, whether in 

reading or watching videos to gain more knowledge. They come with 

questions and suggestions to improve the course and were more engaged in 

the learning process. 

 

Sample 
The sample of this workshop was the fourth year students majoring 

in preschool education (17 female students) who implement the activities 

with Preschool children aged 4-6 during pre-service training.  

 

Methodology 
This project utilizes transformative learning process to help 

students acknowledge and understand the emotions related to introducing 

some problems of Egypt that are faced and considered a challenge, in 

relation to the principles of the little earth charter.  
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During the first lecture, a video is played to introduce the eight 

principles of the little earth charter. Discussions after playing the video 

would focus on: 

1. How can the students link the principals of the little earth 

charter to the activities they do in the classroom.  

2. What are their ideas about different means that can be used to 

convey the values of the little earth charter to children in the classroom? 

3. How they can assess the effectiveness of the suggested 

activities after implementing them in the classroom. 

Students are given time to reflect on the document of the little earth 

charter and think of the wording of the eight principles to produce their 

own understanding of each one of the principles and how it can be 

introduced to preschool children. 

During the second lecture, some photos are used to show some of 

the problems in Egypt that form a challenge and need to be addressed i.e. 

climate change, poverty, scarcity of drinking water, slums, and spread of 

waste. 

Students are asked to reflect on the eight principles of the earth 

charter and link it to some of the problems discussed earlier. 

Students take a week to design an activity that addresses one of the 

challenges in Egypt and relate it to one or more of the little earth charter. 

The designed activities are discussed and improved if needed, and 

then they were implemented during the pre-service training in Elsalsm 

primary school with the kindergarten children. 

 

An example of activities given for the children (activity 1) 
 Play a video about food shortage in some places in the world, 

and giving examples from Egypt. 

 Discuss about some numbers of children dying of hunger in 

some parts of the world and in Egypt as well. 

 Discuss about the role of agriculture and farming to address 

food security. 

 Play a game showing steps of growing plants. 

 Take the children to the back yard of the school to plant seeds 

and water them. 

 Children are encouraged to grow seeds in their homes. 

 Give children a chance to talk about the planting activity at 

school and at home and reflect on their ability to save food not waste it. 

 Children are encouraged to express how the change of what 

they know, changed how they feel and whether they have been 

transformed. 
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Activity 1: 
Little Earth Charter, principle one, Life  

Students teach children about the life of a plant, how it starts, 

develops and grows. 

Children talk about their emotions to all living things and how they 

appreciate it. 

 

 
 

 

Activity 2: 
Little Earth Charter, principle two, Interconnectedness  

Students discuss the challenge of poverty in some Upper Egypt 

villages and how they can help in addressing such problem with their 

model of consumption.  
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Activity 3  

Little Earth Charter, principle five, Earth  

Students discuss with the children about earth and explain the 

Principle of the Earth that means you promise to take care of this Earth, the 

water, the air, the soil and all living things and you will do everything in 

your power to live in a way that is neither wasteful nor greedy. They get to 

plant seeds as a part of the activity.  

 

 
 

Future progress 

  

As Suez Canal University is one of the universities implementing 

activities in Children University and as the researcher provides training to 

young children in the activities of Children University, it was suggested to 

add The Little earth charter to the available resources to be used in the 

training. The activities provided by the students can be implemented and 

further refinements may be provided.  

http://www.eyas.eg.net/index.php/children-university,  

 

Resources  

The Little Earth Charter, print-outs of principles, videos: 

http://www.littleearthcharter.org/LEC_home.html  

https://www.youtube.com/watch?v=CgqRNMPxifA  

https://www.youtube.com/watch?v=YyJRZOQSdG8  
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ACHIEVE GENDER EQUALITY 

AND EMPOWER ALL WOMEN AND GIRLS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПОСТИГАНЕ НА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ  

И ОВЛАСТЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ЖЕНИ И ДЕВОЙКИ 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 5. ПОСТИГАНЕ 

НА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ И ОВЛАСТЯВАНЕ 

 НА ВСИЧКИ ЖЕНИ И ДЕВОЙКИ 

 

Доц. д-р Анастасия Марчева86 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

Основните причини за ограничаване на възможностите за 

достигане на Цел 5. Постигане на равенство между половете и 

овластяване на всички жени и девойки, посочени в Доклада за Целите 

за устойчиво развитие, 2019 година, са: недостатъчният прогрес в 

урегулиране на структурните проблеми, които са причина за 

неравенство между половете, като правна дискриминация, 

несправедливи социални норми и подходи, ненадлежни решения по 

въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве и ниската степен 

на участие на жените в политическия живот.  

Три от основните предизвикателствата пред обществото са: 

насилието – по информация от 106 страни 18% от жените и девойките 

на възраст от 15 до 49 години, които имат партньори, са били 

подложени на физическо и/или сексуално насилие през последните 12 

месеца; неплатен труд – по данни от 90 страни жените полагат в 

денонощието неплатен труда по грижи и домакинска работа три пъти 

повече от мъжете, като с това се ограничава времето им за платена 

работа, образование и почивка и още по-силно се задълбочава 

социално-икономическото неравенство по признак пол; 

недостатъчно представителство на жените на всички равнища на 

политическо ръководство – към 1 януари 2019 г. делът на жените в 

националните парламенти е между нула и 61,3% (средно 24,2%); на 

местно ниво по информация за 99 страни и райони 

представителството на жените в избирателните органи варира между 

един и 48% (средно 26%); през 2018 г. 39% от заетото население в 

света са жени, но заеманите от жени ръководни длъжности са 27%. 
The Sustainable Development Goals Report 201987 

 

Цел 5. Постигане на равенство между половете и овластяване 

на всички жени и девойки е представена в 9 макета чрез 14 

показателя.88  

                                           
86 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
87 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
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Макет 1. Прекратяване на дискриминацията срещу жени 

и момичета 

Цел 5.1 Премахване на всички форми на дискриминация по отношение на 

всички жени и момичета, навсякъде 

Правни рамки за равенството 

между половете и недопускане 

на дискриминация 

5.1.1 Наличие или не на правни рамки за 

насърчаване, прилагане и наблюдение на 

равенството и недопускане на 

дискриминация въз основа на пола 

 
Правни рамки, които насърчават, прилагат и наблюдават 

равенството между половете, по извадка от 53 страни за 2018 г. (%) 

Област 

Регион 

Общи правни рамки 

и обществен живот 

Насилие 

срещу жени 

Заетост и 

икономически ползи 

Брак и 

семейство 

За света  67.8 73.9 71.3 76.4 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 2. Край на всякакво насилие срещу и експлоатация на жени 

и момичета 

Цел 5.2 Премахване на всички форми на насилие спрямо всички жени и 

момичета в публичната и частната сфера, в това число трафика на 

жени и момичета, сексуалната и другите видове експлоатация 

Насилие срещу 

жените от 

интимен партньор 

5.2.1 Дял на жените и момичетата на възраст над 15 г., 

подложени на физическо, сексуално или психично 

насилие от настоящ или бивш интимен партньор през 

предходните 12 месеца, по форма на насилие и 

възраст 

Насилие срещу 

жените от лица, 

различни от 

интимен партньор 

5.2.2 Дял на жените и момичетата на възраст 15 и 

повече години, подложени на сексуално насилие от 

лица, които не са интимен партньор през предходните 

12 месеца, по възраст и местопроизшествие 

 
Дял на жените и момичетата на възраст между 15 и 49 г., подложени на 

физическо и/ или сексуално насилие през предходните 12 месеца (%) 

Регион 2017 

Общо в света (107 страни, обхванато 50% от населението) 17.8  

Европа (29 страни, 74% от населението) 6.1  

Развиващи се страни без излаз на море (22 страни, 80% от населението) 21.8 

Най-слабо развити страни (34 страни, обхваното 83% от населението 24.3 

Малки островни развиващи се държави (19 страни, 83% от населението 15.5 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

                                                                                                          
88 https://sdg-tracker.org/gender-equality; https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-

list/; http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf; 

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+5  
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Макет 3. Премахване на принудителните бракове и гениталното 

осакатяване 

Цел 5.3 Премахване на всички вредни практики като детски, ранни и 

принудителни бракове и гениталното осакатяване на жени 

Жени, омъжени 

преди 15 или 18 

години 

5.3.1 Дял на жените на възраст 20-24 години, които са 

сключили брак или са в съжителство преди навършване 

на 15 години и преди навършване на 18 години 

Женско 

генитално 

осакатяване 

5.3.2 Дял на момичетата и жените на възраст 15-49 

години, които са претърпели генитално осакатяване / 

обрязване на жени 

 

Макет 4. Стойност на неплатените грижи и насърчаване на споделени 

домашни задължения 

Цел 5.4 Признание и оценяване на неплатеното полагане на грижи и 

домашния труд посредством предоставяне на обществени услуги, 

инфраструктура и политики за социална закрила, и насърчаване на 

споделената отговорност в домакинството и семейството по подходящ 

за националните условия начин 

Време, изразходвано за 

неплатена домашна 

работа и грижи 

5.4.1 Част от времето, прекарано в неплатена 

домашна работа и грижи, по пол, възраст и 

местоположение 

 

Макет 5. Осигуряване на пълноценно участие в лидерство и вземане  

на решения 

Цел 5.5 Гарантиране на пълноценно и ефективно участие на жените и 

равни възможности за лидерство на всички равнища на вземане на 

решения в политическия, икономическия и обществения живот 

Жени на политически 

позиции  

5.5.1 Дял на местата, заемани от жени в:  

а) националните парламенти; б) местните власти 

Жени на ръководни 

позиции 

5.5.2 Дял на жените на ръководни длъжности 

 

Макет 6. Всеобщ достъп до репродуктивни права и здраве 

Цел 5.6 Осигуряване на всеобщ достъп до полово и репродуктивно 

здравеопазване и репродуктивни права в съответствие с Програмата за 

действие, приета от Международната конференция за населението и 

развитието и Платформата за действие от Пекин, както и заключител-

ните документи от последващите конференции за техния преглед 

Вземане на 

решения от жените 

относно употребата 

на контрацептивни 

и здравеопазването 

5.6.1 Дял на жените на възраст 15–49 години, които 

вземат своите информирани решения относно 

сексуалните връзки, употребата на контрацептивни 

и грижите за репродуктивното здраве 
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Гарантиране на 

равен достъп до 

сексуално и 

репродуктивно 

здравеопазване 

5.6.2 Брой страни със закони и разпоредби, които 

гарантират пълен и равен достъп на жени и мъже на 

възраст 15 години и по-възрастни до сексуално и 

репродуктивно здравеопазване, информация и 

образование 

 

Макет 7. Равни права над икономически ресурси, собственост  

и финансови услуги 

Цел 5.a Предприемане на реформи за предоставяне на равни права на 

жените за достъп до икономически ресурси, както и достъп до 

собственост и контрол върху земя и други форми на собственост, 

финансови услуги, наследство и природни ресурси в съответствие с 

националното законодателство 

Права на жените 

или собственост 

върху земя  

5.a.1 Дял от общото селскостопанско население:  

а) със собственост или права върху земеделска земя, по 

пол; б) дял на жените сред собствениците или 

носителите на права върху земеделска земя по вид 

владение 

Равни права на 

собственост 

върху земя 

5.a.2 Дял на страните, в които правната рамка 

(включително обичайното право) гарантира равни 

права на жените върху собствеността и / или контрол 

върху земята 

 

Макет 8. Насърчаване на овластяването на жените чрез технологии 

Цел 5.b Засилено използване на базови технологии, по-специално 

информационни и комуникационни технологии, за насърчаване на 

еманципирането и овластяването на жените 

Собственост на мобилни 

телефони 

5.b.1 Дял на лицата, които притежават 

мобилен телефон, по пол 

 

Макет 9. Приемане и укрепване на политики и приложимо 

законодателство за равенство между половете 

Цел 5.c Приемане и укрепване на разумни политики и стриктно прилагано 

законодателство за насърчаване на равенството между половете и 

предоставяне на равни права на всички жени и момичета на всички 

равнища 

Системи за проследяване на 

равенството между половете 

5.c.1 Дял на страните със системи за 

проследяване и публично отпускане на 

средства за равенство между половете и 

овластяване на жените 
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ENSURE AVAILABILITY AND SUSTAINABLE MANAGEMENT 

OF WATER AND SANITATION FOR ALL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТ И УСТОЙЧИВО 

СТОПАНИСВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО  

И КАНАЛИЗАЦИЯТА ЗА ВСИЧКИ 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 6. ОСИГУРЯВАНЕ 

НА ДОСТЪПНОСТ И УСТОЙЧИВО СТОПАНИСВАНЕ 

НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И КАНАЛИЗАЦИЯТА ЗА ВСИЧКИ 

 

Доц. д-р Анастасия Марчева89 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

През 2017 г. 785 милиона души в света са били без достъп до 

базови услуги по снабдяване с питейна вода. От безопасно 

организирани санитарни услуги се е ползвало 45% от населението. 

Делът на хората, които нямат достъп до елементарна санитария е 

намалял до 27%. През 2017 г. 701 милиона души все още са 

практикували открита дефекация. За милиарди все още не е осигурен 

достъп до безопасна вода, санитария и приспособления за миене на 

ръцете.  

Около една трета от страните в света изпитват среден или 

остър дефицит на водни ресурси. В 80% от 172 страни се осъществява 

комплексно управление на водните ресурси на средно или високо 

ниво. По данни на 67 от 153 държави с общи трансгранични басейни, 

средно с режим на ползване през 2017-2018 г. са 59% от националните 

трансгранични басейни, а едва 17 страни са посочили, че режим на 

ползване се прилага върху цялата площ на техните трансгранични 

басейни.  
The Sustainable Development Goals Report 201990 

 

Цел 6. Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване 

на водоснабдяването и канализацията за всички е представена в 8 

макета, включващи 11 показателя.91 
 

Макет 1. Безопасна и достъпна питейна вода 

Цел 6.1 Осигуряване до 2030 година на всеобщ и равен достъп за всички 

до безопасна питейна вода с достъпна цена 

Безопасна питейна вода  6.1.1 Дял на населението, използващо 

безопасно управлявани услуги за питейна вода  

 

 

                                           
89 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
90 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
91 https://sdg-tracker.org/energy; https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/; 

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+6; http://unsdsn.org/wp-

content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf 
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Дял на населението, използващо безопасно управлявани  

услуги за питейна вода (%) 
Регион 2000 2005 2010 2015 2017 

Общо в света  61.3 64.2 66.5 69.5 70.6 

Европа  89.6 91.0 92.4 93.3 93.4 

Развиващи се страни без излаз на море  25.7 28.0 30.9 33.7 34.9 

Най-слабо развити страни  25.1 27.0 30.2 33.5 34.7 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 
 

Макет 2. Край на дефекацията на открито и предоставяне на достъп  

до канализация и хигиена 

Цел 6.2 Осигуряване до 2030 година на достъп до подходящи канализаци-

онни съоръжения и хигиенни условия за всички и ликвидиране на практи-

ката за дефекация на открито, като се обръща специално внимание на 

нуждите на жените и момичетата и хората в уязвимо положение 

Безопасни 

санитарни условия и 

хигиена 

6.2.1 Дял на населението, използващо:  

а) безопасно управлявани санитарни услуги;  

б) съоръжение за миене на ръце с вода и сапун 

 

Макет 3. Подобряване качеството на водата, пречистване  

на отпадъчните води и безопасно повторно използване 

Цел 6.3 Подобряване до 2030 година качеството на водата чрез 

намаляване на замърсяването, ликвидиране на изхвърлянето на отпадъци 

и намаляване до минимум на отделянето на опасни химични вещества и 

материали; намаляване наполовина дела на непречистените отпадъчни 

води и значително увеличаване на рециклирането и безопасното 

повторно използване на водата в световен мащаб 

Безопасни санитарни 

условия и хигиена 

6.3.1 Дял на безопасно третираните отпадъчни 

води 

Качество на водата в 

околната среда 

6.3.2 Дял на водните обекти с добро качество на 

водата в околната среда 

 

Макет 4. Увеличаване ефективността на използване на водата  

и осигуряване на запаси от прясна вода 

Цел 6.4 Значително увеличаване до 2030 година на ефективността на 

използването на водата във всички отрасли и области на дейност и 

гарантиране на устойчиво водочерпене и достъп до прясна вода с оглед 

справяне с недостига на вода и значително намаляване броя на 

страдащите от недостиг на вода 

Ефективност на 

потреблението на вода 

6.4.1 Ефикасност на използването на водата 

във времето 

Нива на стрес при 

пресните води 

6.4.2 Ниво на недостиг на вода: добив на 

прясна вода като част от наличните 

пресноводни ресурси  
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Макет 5. Прилагане на интегрирано управление на водните ресурси 

Цел 6.5 Прилагане до 2030 година на интегрирано управление на водните 

ресурси на всички равнища, включително чрез трансгранично 

сътрудничество, където е уместно 

Интегрирано 

управление на водите 

6.5.1 Степен на интегрирано прилагане на 

управлението на водните ресурси (0–100) 

Трансгранично 

сътрудничество в 

областта на водите 

6.5.2 Дял от трансграничния басейн с 

оперативно споразумение за водно 

сътрудничество 

 

Макет 6. Защита и възстановяване на екосистемите, свързани с водите 

Цел 6.6 Опазване и възстановяване до 2020 година на свързаните с 

водата екосистеми, в това число планините, горите, влажните зони, 

реките, водоносните пластове и езерата 

Защита и възстановяване на 

екосистемите, свързани с водите 

6.6.1 Промяна в размера на водните 

екосистеми с течение на времето 

 

Макет 7. Разширяване на подкрепата за водоснабдяването  

и канализацията за развиващите се страни 

Цел 6.a Разширяване до 2030 година на международното 

сътрудничество и подкрепата към развиващите се страни за 

изграждане на капацитет по дейности и програми, свързани с водата и 

канализацията, включително събирането на вода, обезсоляването, 

водната ефективност, пречистването на отпадъчните води, 

технологиите за рециклиране и повторно използване. 

Подкрепа за 

водоснабдяването 

и канализацията 

6.a.1 Обем на официалната помощ за развитие на 

водоснабдяването и канализацията, която е част от 

координиран от правителството план за разходите 

 

Макет 8. Подкрепа на местно участие в управлението на водите  

и канализацията 

Цел 6.b Подкрепа и засилено участие на местните общности в 

подобряване управлението на водата и канализационните съоръжения 

Местно участие в 

управлението на 

канализацията 

6.b.1 Дял на местните административни единици с 

установени и оперативни политики и процедури за 

участие на местните общности в управлението на 

водите и канализацията 

 
Дял на страните с ясно дефинирани закони или политика за участие на 

потребителите на услуги и общностите в планирането на програми за 

водоснабдяване на питейната вода в селските райони (%) 

 2010  2012  2014  2017  2019  

За света 87.5 90.7 83.0 87.8 75.4 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf
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ENSURE ACCESS TO AFFORDABLE, RELIABLE, 

SUSTAINABLE AND MODERN ENERGY FOR ALL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪП ДО ФИНАНСОВО ДОСТЪПНА, 

НАДЕЖДНА, УСТОЙЧИВА И СЪВРЕМЕННА ЕНЕРГИЯ  

ЗА ВСИЧКИ 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 7. ГАРАНТИРАНЕ 

НА ДОСТЪП ДО ФИНАНСОВО ДОСТЪПНА, НАДЕЖДНА, УСТОЙЧИВА 

И СЪВРЕМЕННА ЕНЕРГИЯ ЗА ВСИЧКИ 

 

Доц. д-р Анастасия Марчева92 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

Глобалният показател за електрификация през 2017 г. достига 

до 89%, но все още около 840 милиона души в света живеят без 

електричество. 

Делът на населението в света с достъп до екологично чисти 

видове горива и технологии за приготвяне на храна достига през 

2017 г. 61%, но почти 3 милиарда души използват неефективни и 

замърсяващи околната среда системи за приготвяне на храна. 

Обемът на международните финансови ресурси за развитие 

на екологични и възобновяеми източници на енергия в развиващите 

се страни през 2016 г. достига до 18,6 млрд. щатски долара. 

За достигане на Цел 7 и Цел 13 в областта на устойчивото 

развитие, а също и на всички свързани с тях цели, е необходимо по-

активно въвеждане на възобновяемите източници на енергия, 

включително в областите на транспорта и топлоснабдяването.  
The Sustainable Development Goals Report 201993 

 

Цел 7. Гарантиране на достъп до финансово достъпна, 

надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички е представена 

в 5 макета чрез 6 показателя.94 

 
Макет 1. Универсален достъп до модерна енергия 

Цел 7.1 Осигуряване до 2030 година на всеобщ достъп до финансово 

достъпни, надеждни и съвременни енергийни услуги 

Достъп до електрическа 

енергия 

7.1.1 Дял от населението с достъп до 

електрическа енергия 

Достъп до чисти горива за 

готвене 

7.1.2 Дял от населението, разчитащо 

основно на чисти горива и технологии 

 

 

                                           
92 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
93 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
94 https://sdg-tracker.org/energy; https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/; 

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+7; http://unsdsn.org/wp-

content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf 
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Дял от населението с достъп до електрическа енергия(%) 
Регион 2000 2005 2010 2015 2017 

Общо в света  77.8 80.2 83.2 86.7 88.8 

Развиващи се страни без излаз на море  34.5 37.2 44.5 49.1 56.3 

Най-слабо развити страни  19.9 26.0 33.4 42.9 51.1 

Малки островни развиващи се държави 71.0 72.4 74.4 79.2 81.7 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 2. Увеличаване на глобалния процент на енергията  

от възобновяеми източници 

Цел 7.2 Значително увеличаване до 2030 година дела на енергията от 

възобновяеми източници в световния енергиен микс 

Енергия от възобновяеми 

източници 

7.2.1 Дял на възобновяемата енергия в общото 

крайно потребление на енергия 

 

Макет 3. Двойно подобряване на енергийната ефективност 

Цел 7.3 Удвояване до 2030 година на темпа на подобряване на 

енергоемкостта в световен мащаб 

Енергийна 

ефективност  

7.3.1 Енергийна интензивност, измерена чрез първична 

енергия и БВП 

 

Макет 4. Насърчаване на достъпа, технологиите и инвестициите  

в чиста енергия 

Цел 7.a Засилване до 2030 година на международното сътрудниче-ство с 

цел улесняване на достъпа до научни изследвания и технологии за чиста 

енергия, включително енергия от възобновяеми източници, енергийна 

ефективност и високи и по-чисти технологии на база изкопаеми горива, 

насърчаване на инвестициите в енергийната инфраструктура и 

технологиите за чиста енергия 

Достъп и 

инвестиции в 

чиста енергия 

7.a.1 Международни финансови потоци към развиващите 

се страни в подкрепа на научноизследователска и развойна 

дейност за чиста енергия и производство на възобновяема 

енергия, включително в хибридни системи 

 

Макет 5. Разширяване и модернизиране на енергийните услуги  

за развиващите се страни 

Цел 7.b Разширяване до 2030 година на инфраструктурата и 

модернизиране на технологиите за доставка на съвременни и устойчиви 

енергийни услуги за всички в развиващите се страни и по-специално в най-

слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави 

Разширяване на 

енергийните услуги 

за развиващите се 

страни 

7.b.1 Инвестиции в енергийна ефективност като дял от 

БВП и размер на преките чуждестранни инвестиции в 

трансфера на финансови средства за инфраструктура и 

технологии за услуги за устойчиво развитие 
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PROMOTE SUSTAINED, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE 

ECONOMIC GROWTH, FULL AND PRODUCTIVE 

EMPLOYMENT, AND DECENT WORK FOR ALL 

 

 

 

 
 

 

 

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН, ПРИОБЩАВАЩ  

И УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ПЪЛНА  

И ПРОДУКТИВНА ЗАЕТОСТ И ДОСТОЕН ТРУД  

ЗА ВСИЧКИ 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 8. НАСЪРЧАВАНЕ 

НА ПОСТОЯНЕН, ПРИОБЩАВАЩ И УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ 

РАСТЕЖ, ПЪЛНА И ПРОДУКТИВНА ЗАЕТОСТ И ДОСТОЕН ТРУД 

ЗА ВСИЧКИ 

 

Доц. д-р Анастасия Марчева95 

Стопанска академия “Д. А. Ценов“- Свищов, България  

 

 

Няколко са глобалните предизвикателства, които определят 

значимостта на Цел 8. Насърчаване на постоянен, приобщаващ и 

устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и 

достоен труд за всички, а именно: бавният ръст на заетостта от 0,1% 

годишно след 2008 г.; повече от 60% от всички работещи нямат 

какъвто и да е трудов договор; по-малко от 45% от работниците и 

служителите са наети на пълен работен ден; към 2019 г. броят на 

незаетите лица се очаква да достигне 212 милиона; увеличаването на 

населението в трудоспособна възраст изисква създаване на 600 

милиона нови работни места до 2030 г.96  

През 2017 г. глобалният темп на нарастване на БВП на човек 

от населението е 1,9%, като се очаква през периода до 2020 г. да 

достигне до 2%. Темповете на нарастване на БВП в най-слабо 

развитите страни са по-ниски от заложените в Дневния ред до 2030 г.  

През 2018 г. равнището на безработица в света е 5%. 

Смущаващи факти са, че вероятността за безработица сред 

младежите е три пъти по-висока от тази при възрастните и че около 

20% от младите хора в света не учат, не работят, не придобиват 

професионални навици, или в най-продуктивната възраст не 

натрупват професионален опит, не придобиват и не развиват навици 

в образователни или в професионално-технически програми. 

Обемът на помощта за развитие на търговията през 2017 г. 

достига до 58 млрд. щатски долара.  
The Sustainable Development Goals Report 201997 

 

Отговори на глобалните предизвикателства, свързани с 

реализиране на Цел 8 Насърчаване на постоянен, приобщаващ и 

устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и 

достоен труд за всички могат да се открият 12 макета с включени 17 

                                           
95 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg  
96 http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/goal-8/lang--en/index.htm 
97 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
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показателя, в които са обединени идеи на UN, WB, ILO, UNEP, UPU, 

UNCDF, UNWOMEN, UNWTO, UNSC.98 

 
Макет 1. Устойчив икономически растеж 

Цел 8.1 Устойчив икономически растеж и ръст на брутния вътрешен 

продукт на глава от населението в съответствие с обстоятелствата на 

национално равнище и по-конкретно най-малко 7% годишен ръст на БВП в 

най-слабо развитите страни. 

8.1.1 Годишен ръст на реалния БВП на глава от населението 

БНД на глава от населението 

(PPP, current US$ Atlas method) 

Растеж и заетост  

Благополучие  

Темп на нарастване на БВП на 

заето лице (показател за ЦРХ) 

Растеж и заетост 

Благополучие 

Равнище на бедност измерено с 

US$2 PPP на глава от населението 

на ден 

Растеж и заетост 

Наука, технологии и иновации 

Устойчиви градове и населени места 

 

Годишен ръст на реалния БВП на глава от населението (%) 
Регион 2000 2005 2010 2015 2017 

Общо в света  3.0  2.6  3.0  1.6  1.9  

Латинска Америка и Карибите 2.2  3.0  4.5  -1.5  -0.2  

Северна Америка 3.1  2.6  1.7  2.0  1.6  

Европа 4.2  2.3  2.1  1.7  2.2  

Развиващи се страни без излаз на море  2.2  6.3  4.7  1.0  2.1  

Най-слабо развити страни  1.7  5.5  3.7  1.4  2.1  

Малки островни развиващи се държави 4.1  3.8  6.0  1.4  1.0  

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 2. Диверсификация, иновации и подобряване на икономическата  

производителност 

Цел 8.2 Постигане на по-високи равнища на икономическа производи-

телност посредством диверсификация, технологично усъвършенстване и 

иновации, включително чрез поставяне на ударението върху секторите с 

висока добавена стойност и трудоемките отрасли.  

 

                                           
98 Indicators and a Monitoring Framework for the Sustainable Development Goal. 

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf; SDG 

Indicators. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/; Indicator Dictionary. 

http://indicators.ens-dictionary.info/ind-list:sdg08; List of indicator proposals (11 August 

2015) https://unstats.un.org/sdgs/files/List%20of%20Indicator% 20Proposals%2011-8-

2015.pdf; https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+8; https://sdg-

tracker.org/economic-growth; http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/150320-

SDSN-Indicator-Report.pdf  
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8.2.1: Годишен ръст на реалния БВП на заето лице 

Абонаменти за 

мобилни широко-

лентови услуги на 

100 жители, по 

градски / селски 

райони 

Глобално партньорство, 

включително финансиране 

за устойчиво развитие  

Въвеждане широко-

лентово покритие от 

частния сектор 

Индустриализация Част от Цел 9 

Наука, технологии и 

иновации 

Широколентов достъп 

Устойчиви градове и 

населени места 

Достъп до услуги в 

градските райони 

Устойчива енергия за 

всички 

Достъп до надежден 

широколентов достъп 

Индекс на зрялост 

на ИКТ 

Глобално партньорство, 

включително финансиране 

за устойчиво развитие 

Въвеждане на ИКТ в 

частния сектор 

Индустриализация Част от Цел 9 

Наука, технологии и 

иновации 

Качествен 

широколентов достъп 

Създадена 

добавена стойност 

(MVA) като 

процент от БВП 

Растеж и заетост Производството създава 

заетост 

Индустриализация Част от Цел 9 

Наука, технологии и 

иновации 

Квалифицирани 

работници 

Устойчиви градове и 

населени места 

Индустрия в градските 

райони и принос на 

градовете към БВП 

Персонал в научно-

изследователска и 

развойна дейност 

(на един милион 

жители) 

Растеж и заетост Изследванията 

помагат за 

насърчаване на 

растежа и заетостта 

Индустриализация Част от Цел 9 

Наука, технологии и 

иновации 

Квалифицирани 

работници 

Дял на заетите в 

промишлеността от 

общия брой заети 

лица (%) 

Индустриализация Част от Цел 9 

 

Макет 3. Насърчаване на политики за подкрепа на създаването  

на работни места и разрастващите се предприятия 

Цел 8.3 Насърчаване на насочени към развитието политики, подкрепящи 

производствените дейности, създаването на работни места с достойни 

условия на труд, предприемачеството, творчеството и иновациите и 

насърчаване на създаването и растежа на микро, малки и средни 

предприятия, включително чрез достъп до финансови услуги. 



153 

8.3.1 Относителен дял на неформалната заетост в неселскостопанска 

заетост, по пол 

Равнище на заетост 

на младежите, 

формален и 

неформален сектор 

Растеж и заетост Част от целта за растеж 

и заетост 

Мир и сигурност; 

подкрепа за уязвимите 

държави 

Младежка неудовлетво-

реност и отчуждение 

Устойчиви градове и 

населени места 

Достъп до възможности 

за работа в градовете и 

в градските райони 

Благополучие  Работни места 

Ратифициране и 

прилагане на 

основните трудови 

стандарти на МОТ и 

спазване на законите 

и практиката 

Равенство между 

половете 

Прекратяване на 

дискриминацията 

Растеж и заетост Част от целта за растеж 

и заетост 

Неравенства Прекратяване на 

дискриминацията, 

защита на уязвимите 

групи 

Мир и сигурност; 

подкрепа за уязвимите 

държави 

Устойчиви градове и 

населени места 

Достъп до достоен труд 

в градските райони 

Дял на населението, 

използващо банкови 

услуги (включително 

мобилно банкиране) 

Устойчиви градове и 

населени места 

 

Показател за 

достоен труд 

Растеж и заетост  

Устойчиви градове и 

населени места 

Достъп до достоен труд 

в градовете и градските 

райони 

Доходи на 

домакинствата, 

включително 

услугите в натура 

(PPP, current US$)  

Растеж и заетост  

Устойчиви градове и 

населени места 

 

 

 

Макет 4. Подобряване на ефективността на ресурсите в потреблението  

и производството 

Цел 8.4 Постепенно повишаване до 2030 година на ресурсната 

ефективност в потреблението и производството в световен мащаб и 

стремеж за окончателно прекъсване на връзката между икономически 

растеж и разрушаване на околната среда в съответствие с 

десетгодишната рамка от програми за устойчиво производство и 

потребление и с водеща роля на развитите страни. 
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8.4.1 Материален отпечатък, материален 

отпечатък на глава от населението и материален 

отпечатък на единица БВП 

Материален 

отпечатък 

8.4.2 Вътрешно потребление на материали, 

вътрешно а потребление на материали на глава от 

населението и вътрешно потребление на материал 

на единица БВП 

Вътрешно 

потребление на 

материали 

Ефикасност на 

употребата на азот в 

хранителните 

системи 

Приспособяване към 

изменението на климата и 

смекчаване на последи-

ците от него; намаляване 

на риска от бедствия 

Част от Цел 13 

[Произведена расте-

ниевъдна продукция 

в резултат от 

напояване (тона 

реколтирана 

продукция на 

единица вода за 

напояване)]  

Продоволствена сигурност 

и хранене 

Част от Цел 2  

Дял на 

използваните от 

общите водни 

ресурси  

  

Непосредствени 

стимули за 

нисковъглеродна 

енергия в 

енергийния сектор 

(US$/MWh или US$ 

на тон избегнат 

CO2) 

Приспособяване към 

изменението на климата и 

смекчаване на последи-

ците от него; намаляване 

на риска от бедствия 

Намаляване на 

емисиите на 

парникови газове 

Устойчиво потребление и 

производство 

Ефективност при 

използването на 

водата 

Устойчива енергия за 

всички 

Част от Цел 7 

Държавата прилага 

и докладва по 

Системата от 

интегрирани 

икономически 

сметки за околната 

среда (SEEA) 

Отвъд БВП - нови 

измерители за развитието 

Нов измерител на 

развитието 

Глобално партньорство, 

включително финансиране 

за устойчиво развитие 

Международен 

мониторинг на 

устойчивото развитие 

Растеж и заетост Част от Цел 8  

Устойчиво потребление и 

производство 

Мониторинг чрез 

Системата от 

интегрирани 

икономически сметки 

за околната среда  
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Потребление на 

озоноразрушаващи 

вещества (показател 

за ЦХР) 

Индустриализация Екологично 

безопасни 

промишлени процеси 

Устойчиво потребление и 

производство 

Част от Цел 12 

Аерозолна оптична 

дълбочина (AOD) 

Приспособяване към 

изменението на климата и 

смекчаване на последиците 

от него; намаляване на риска 

от бедствия 

Влияние на 

аерозолите за 

промяната на 

климата 

Индустриализация Екологично 

безопасни 

промишлени процеси 

Устойчиво потребление и 

производство 

Част от Цел 12 

Нетни емисии на 

парникови газове в 

сектори селско 

стопанство, горско 

стопанство и друго 

земеползване 

(tCO2e) 

Приспособяване към 

изменението на климата и 

смекчаване на последиците 

от него; намаляване на 

риска от бедствия 

Част от Цел 13 

Устойчиво използване на 

земите, горите и 

сухоземните екосистеми 

Емисии на парникови 

газове от горите и 

друго земеползване 

Устойчиво управление на 

океаните и крайбрежните 

зони 

Подкисляване на 

океана 

 

 

Макет 5. Пълна заетост и достойни условия на труд с равно заплащане 

Цел 8.5 Постигане до 2030 година на пълноценна и продуктивна заетост 

и достоен труд за всички жени и мъже, включително за младите хора и 

лицата с увреждания, както и равно заплащане за труд с равна стойност 

8.5.1 Средно почасово заплащане на жените и мъжете, по 

професия, възраст и лица с увреждания  

Почасово 

заплащане 

8.5.2 Равнище на безработица по пол, възраст и лица с 

увреждания  

Безработица 

Равнище на заетост на 

младежите във формалния и 

неформалния сектор 

Растеж и заетост Част от Цел 8  

Мир и сигурност и 

подкрепа за уязви-

мите държави 

Младежка 

неудовлетвореност 

и отчуждение 

Устойчиви градове 

и населени места 

Достъп до достоен 

труд в градовете и 

градските райони 

Благополучие Работни места 
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Ратифициране и прилагане на 

основните трудови стандарти 

на МОТ и спазване на 

законите и практиката 

Равенство между 

половете 

Прекратяване на 

дискриминацията 

Растеж и заетост Част от цел 8  

Неравенства Прекратяване на 

дискриминацията, 

защита на 

уязвимите групи 

Мир и сигурност и 

подкрепа за уязви-

мите държави 

Устойчиви градове 

и населени места 

Достъп до достоен 

труд в градските 

райони 

Разлика между половете в 

заплатите по сектори на ико-

номическите дейности 

Устойчиви градове 

и населени места 

Достъп до достоен 

труд в градските 

райони 

Дял на заетите от населението 

по пол и възраст (15-64 

години) 

Растеж и заетост Част от цел 8 

Благополучие Образование 

Дял на неформалната заетост в 

общата заетост 

Растеж и заетост Част от цел 8 

Благополучие Заетост 

Дял на самонаетите и неплате-

ните работници в домакинст-

вата от общия брой заети лица 

Растеж и заетост Част от цел 8 

 

Макет 6. Насърчаване на младежката заетост, образование и обучение 

Цел 8.6 Значително намаляване до 2020 година дела на младите хора, 

неангажирани с трудова дейност, образование или обучение. 

8.6.1 Относителен дял на младежите (на възраст 

15-24 години), неангажирани в образование, 

трудова заетост или обучение 

Младежка заетост, 

образование и 

обучение 

Степен на 

завършване на 

средно 

образование за 

момичета и 

момчета 

Растеж и заетост Образованието способства за 

растежа и заетостта 

Неравенства Всеобщ достъп до образование 

за намаляване на неравенствата 

Индустриализация Подобряване на математичес-

ките и научните умения 

Благополучие Образование 

Показатели за 

записване във 

висше 

образование за 

жени и мъже 

Равенство между 

половете 

Равен достъп до образование 

Растеж и заетост Образование за растеж и 

заетост 

Неравенства Всеобщ достъп до образование 

за намаляване на неравенствата 

Индустриализация Подобряване на 

математическите и научните 

умения 
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Наука, технологии 

и иновации 

Компетенции в математиката 

Благополучие Образование 

Равнище на 

заетост на 

младежите, 

формален и 

неформален 

сектор 

Растеж и заетост Част от Цел 8  

Мир и сигурност; 

подкрепа за 

уязвимите държави 

Младежка неудовлетвореност и 

отчуждение 

Устойчиви градове 

и населени места 

Достъп до възможности за 

работа в градовете и в 

градските райони 

Благополучие Работни места 

Дял на младежите, 

неангажирани в 

образование, 

заетост или 

обучение  

Растеж и заетост Част от Цел 8 

Наука, технологии 

и иновации 

 

Благополучие Образование 

 

 

Макет 7. Прекратяване на съвременното робство, трафик и детски труд 

Цел 8.7. Предприемане на незабавни и ефикасни мерки за изкореняване на 

принудителния труд, ликвидиране на съвременното робство и трафика 

на хора, осигуряване на гаранции за забрана и премахване на най-

тежките форми на детския труд, включително набирането и 

използването на деца войници, както и ликвидиране до 2025 година на 

детския труд във всичките му форми. 

8.7.1 Относителен дял и брой децата на възраст между 5 и 

17 години, заети с детски труд, по пол и възраст  

Детски 

труд 

Ратифициране и 

прилагане на основните 

трудови стандарти на 

МОТ и спазване на 

законите и практиката 

Равенство между 

половете 

Прекратяване на 

дискриминацията 

Растеж и заетост Част от цел 8  

Неравенства Прекратяване на 

дискриминацията, 

защита на уязвимите 

групи 

Мир и сигурност; 

подкрепа за 

уязвимите държави 

Устойчиви градове и 

населени места 

Достъп до достоен 

труд в градските 

райони 

Съответствие с 

препоръките от Всеобщия 

периодичен преглед и 

Договорите на ООН 
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Макет 8. Защита на трудовите права и насърчаване на безопасна  

работна среда 

Цел 8.8 Защита на трудовите права и насърчаване на безопасна и сигурна 

работна среда за всички работници, включително работещите мигранти, 

по-специално жените мигранти и лицата с несигурна заетост 

8.8.1 Честота на фаталните и нефатални трудови 

злополуки, по пол и статут на мигрантите 

Трудови 

злополуки 

8.8.2 Засилване съблюдаването на правото на труд на 

национално ниво (свобода на асоцииране и колективно 

договаряне) въз основа на документи на МОТ и национа-

лното законодателство, по пол и статус на мигрантите 

Съблюдаване 

правото  

на труд 

Ратифициране и 

прилагане на 

основните 

трудови 

стандарти на 

МОТ и спазване 

на законите и 

практиката 

Равенство между половете Прекратяване на 

дискриминацията 

Растеж и заетост Част от цел 8  

Неравенства Прекратяване на дискри-

минацията, защита на 

уязвимите групи 
Мир и сигурност; подкрепа 

за уязвимите държави 

Устойчиви градове и 

населени места 

Достъп до достоен труд 

в градските райони 

Показател за 

достоен труд 

Растеж и заетост Част от цел 8 

Устойчиви градове и 

населени места 

Достъп до достоен труд 

в градските райони 

 

Макет 9. Насърчаване на полезен и устойчив туризъм 

Цел 8.9 Изготвяне и прилагане до 2030 година на политики за насърчаване 

на устойчивия туризъм, който създава работни места и популяризира 

местната култура и продукти 

8.9.1 Относителен дял на БВП на туризма в общия БВП 

и темп на нарастване 

Принос на 

туризма в БВП 

8.9.2 Брой работни места в туристическата индустрия 

като дял от общите работни места и темпа на 

нарастване на работните места, по пол 

Работни места в 

устойчив 

туризъм 

Устойчиво потребление и 

производство  

Показател за политиките за устойчив 

туризъм 

 

Макет 10. Универсален достъп до банкови, застрахователни  

и финансови услуги 

Цел 8.10 Укрепване капацитета на националните финансови институции 

за насърчаване и разширяване на достъпа до банкови, застрахователни и 

финансови услуги за всички. 

8.10.1 Брой клонове на търговските банки на 100000 

възрастни и брой банкомати (ATM) на 100000 

възрастни 

Достъп до 

финансови услуги 
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8.10.2 Дял на възрастните (15 и повече години), които 

имат сметка в банка или друга финансова институция 

или с доставчик на мобилна парична услуга 

Население с 

финансова сметка 

Устойчиви градове и 

населени места 

Относителен дял на населението, 

използващо банкови услуги (включително 

мобилно банкиране) 

 

Макет 11. Увеличаване на помощта за подкрепа на търговията 

Цел 8.a Увеличаване на подкрепата за развиващите се страни, по-

специално най-слабо развитите страни, по програмата на ЕС „Помощ за 

търговия“ (Aid for Trade), включително чрез засилената интегрирана 

рамка за свързана с търговията техническа помощ за най-слабо 

развитите страни 

8.а.1 Поети задължения за помощ за търговията и 

плащания 

Помощ за 

търговията 

Годишен отчет на Банката за 

международни разплащания, Съвет по 

международни счетоводни стандарти, 

Международни стандарти за 

финансови отчети, Международен 

валутен фонд, Световна организация 

за интелектуална собственост, 

Световна търговска организация и 

други, които трябва да бъдат 

добавени) за взаимодействието между 

международните правила и ЦУР и 

изпълнението показателите на ЦУР 

Отвъд БВП - 

нови 

измерители за 

развитието 

Международни 

отчети 

Глобално 

партньорство, 

включително 

финансиране 

за устойчиво 

развитие 

Проследяване 

спазването и 

подкрепа на 

международните 

организации за 

ЦУР 

Средни тарифи, наложени от 

развитите страни върху 

селскостопански продукти и текстил 

и облекло от развиващите се страни 

(показател за ЦХР) 

Глобално 

партньорство, 

включително 

финансиране 

за устойчиво 

развитие 

Проследяване 

спазването и 

подкрепа на 

международните 

организации за 

ЦУР Относителен дял на износа на най-

слабо развитите страни от световния 

износ 

 

 

Макет 12. Разработване на глобална стратегия за младежката заетост 

Цел 8.b Разработване и привеждане в действие до 2020 година на 

глобална стратегия за младежка заетост и прилагане на Глобалния пакт 

за заетостта на Международната организация на труда 

8.b.1: Относителен дял на общите държавни разходи по 

програми за социална защита и заетост от националните 

бюджети и БВП  

Стратегия за 

младежката 

заетост 
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Равнище на 

заетост на 

младежите, 

във формал-

ния и нефор-

малния сектор 

Растеж и заетост Част от целта за растеж и заетост 

Мир и сигурност; 

подкрепа за 

уязвимите държави 

Младежка неудовлетвореност и 

отчуждение 

Устойчиви градове 

и населени места 

Достъп до възможности за работа в 

градовете и в градските райони 

Благополучие Работни места 

Ратифициране 

и прилагане 

на основните 

трудови 

стандарти на 

МОТ и 

спазване на 

законите и 

практиката 

Равенство между 

половете 

Прекратяване на дискриминацията 

Растеж и заетост Част от целта за растеж и заетост 

Неравенства Прекратяване на дискриминацията, 

защита на уязвимите групи 

Мир и сигурност; 

подкрепа за 

уязвимите държави 

Прекратяване на дискриминацията, 

защита на уязвимите групи 

Устойчиви градове 

и населени места 

Достъп до достоен труд в 

градските райони 

 

Представянето на Цел 8 Стимулиране на траен, приобщаващ и 

устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост 

и достоен труд за всички в макети разкрива възможности за анализ, 

формулиране на стратегически насоки и вземане на политически 

решения. Макетите могат да се използват за разработване на учебни 

курсове, включващит знания, умения и компетенции за насърчаване 

на предприемачеството, иновативни решения, разкриване на работни 

места за достоен труд и висока производителност и откриване на 

полета за ключови партньорства между заинтересованите страни. 
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Introduction: 

 

North East India Comprise of Assam, Manipur, Meghalaya, 

Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, Sikkim are located in the North 

East Part of India, the region share more than 4,500 kilometers 

(2,800 mi) of International Border with Tibet, China in the north and 

Myanmar in the east, Bangladesh in the South, Bhutan in the North West. 

North East comprised of 262,230 square kilometers (101,250 sq mi), 

almost 8 percent of that of India’s geographical area. The state of the North 

East Region is officially recognized under the North East Council (NEC) 

which was constituted in the year 1971. In the year 2002, Sikkim was 

added as a part of the North East Region. The North East region can be 

further categorized on the basis of its physiographic, like Eastern 

Himalaya, the Patkai, and the Brahmaputra and the Barak Valley Plains. 

The Highest Mountain peak is Kangchenjunga which is about 8,586 m 

(28,169 ft). The region is rich with mineral resources, Flora and Fauna. 

 

Integrated System of Agriculture and Farming: Problems, Challenges 

and Scope 

 

Integrated system of agriculture is an organic scientific system of 

operation and management for sustainable farming. The ultimate aim of 

integrated system of agriculture is to produce high quality organic food for 

humans and animals and produce renewable energy by using organic 

natural resources for the operation and management of cultivation and 

rearing.  

Ideally in an integrated system of agriculture as per European 

standards, Integrated Farming- UNI 11233-2009 of New European 

Agriculture Organic Standard (IF), the best of the modern tools are being 

used. However for the North East Region the generic local tools are being 

used ideally for cultivation and harvesting. The ancient traditional methods 

                                           
99 E-mail: surjitsingha@gmail.com 
100 E-mail: ranjitsingha@gmail.com 
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of cultivation and harvesting are being followed still today in this 21st 

century, which is also believed by the aboriginal people of the soil. 

One of the primary reason for the lack of the integration of the most 

modern technology in the cultivation is because of lack of electricity in the 

remote territory in the North East India, the terrain texture of the territory, 

the hilly terrain, traditional believe system, the cultural practice and norms, 

availability of the human resources, high cost of the petroleum product, 

high cost of the latest modern machinery. 

To promote modern tools and technology for agriculture, 

Government of India had been giving subsidy under different schemes for 

various agricultural machinery and tools, loan-cum-subsidy scheme are 

also being launched by Govt. of India from time to time. 

However there are many instances of corruption being exposed by 

various agencies, Rs. 40,000 Cr. scam in the procurement and milling of 

paddy for the public distribution system is being reported in the Business 

World online media. Guru, S. (2015, December 9) 

India is being ranked in the global Corruption Perceptions Index, 

released by Transparency International, slipped two places to the 81st rank 

in 2017 as published in the Hindu Business Line on (22,Feb 2018), thereby 

it is quite evident that there are elements of corruption at different level 

which exist in the system, and the farmer need to face the difficulties 

created by such evil system, which itself throws an artificial challenge, 

apart from this they also have to face the challenges from the natural 

calamities in their daily professional life. 

Different parts of North East are sensitive areas; recently Assam 

police had identified different sensitive areas which were published in the 

(NorthEastToday), on 29 Dec 2017. Some of the parts of North East area 

had been under AFSPA (Assam and Manipur) (Armed Forces Special 

Powers Act, 1958) published in the (Firstpost) dated 30 Aug 2018, 

AFSPA is being extended to whole of the state of Assam for another six 

month. However the soil and the climatic condition of the North East area 

and its adjoining part are very much suitable for agriculture, there is a huge 

potential to explore and various method of cultivation is not yet explored to 

its fullest. 

The organic method of cultivation in the North East is very unique 

by its nature; the method may vary from one tribe to another. The organic 

method of cultivations also varies from one territory to another. 
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Table 1. 

Integrated System of Agriculture and Farming 

Sl 

No 

Items Maturity 

Period 

Yielding 

43,560 square feet = 1 acre 

1 Tea 3 yrs. 5341 Plant par acre  

(Spacing 1.35 x 0.75 x 0.75 m) 

362 to 1632 kg per acre  

2 Green Tea  3 yrs. 800 to 3,600 pounds per acre  

3 Purple Tea  3 yrs. 800 to 3,600 pounds per acre  

4 Rubber 6 yrs. 3,500 to 4,500 kilograms per acre  

(150-200 Plant) 

5 Agar 15 yrs. 400 Plant per acre 

Agar oil Grade A 200ml oil per 100 

Kg Agar wood 

Agar oil Grade B 100 ml oil per 100 

kg Agar wood 

6 Black Peeper 2–3 yrs. 1000 per acre (Spacing 2mt by 2mt) 

3 kg/vine 

1000 plant * 3kg = 3000 Kg 

7 Green Peeper 2 to 3yr 1000 Plant per acre (Spacing 2mt by 

2mt) 

8 Betel Leaf 

(open Space 

Cultivation) 

3 months 2723 Plant /acre (Spacing 4ft*4ft)  

60-70 leaves/plant 

190610 leaves /acre/month 

1906.1 kg/acre/month 

9 Beetle Nut 8 yrs 2723 plant /acre 

140-150Kg /tree 

10 Sandal Wood 10-15 yrs  400-440 Plant /acre 

11 Banana  12-15 

months 

1000 Plant /acre 

20Kg/plant x1000 plant=20,000 kg 

12 Papaya 10 

months  

900Plant /acre 

Per plant 36kgx 900Plant= 32400 

13 Poultry 45 days - 

65 days 

65 days old chicken 1.8-2.5 kg 

14 Fishery (Rahu) 2 yrs. 430Kg / acre Fishery (Rahu) 

15 Diary 8 to 16 

months 

80 cow/ acre 

3-21 Liters /cow 

16 Tourist Cottage N.A 20 room 
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Singha, S., & Singha, R. (2018, March 16). In their research 

article they proposed BTPM model (Basic Training, Tourist cottage, 

Promotion & Marketing) for sustainable tourism which will enhance the 

livelihood of the local citizen, the living standard will enhance and 

economy will develop with the generation of income. The same model can 

be implemented in the North East Geography. 

 

Sustainable Model to develop the tourism industry (BTPM Model) 

 
Source: Singha, S., & Singha, R. (2018, March 16). The Future Gold of Papua 

New Guinea: Sustainable Tourism in PNG. Kaav International Journal of 

Economics, Commerce and Business Management, 5(1), 423-433. 

 

The objective of the Study: 

1. To understand the working model of Sustainable Development 

within the territory of North East India; 

2. To Suggest the possible sustainable development model for 

North East India to reach MDG (Millennium Development Goal) through 

SDG (Sustainable Development Goal); 

3. To generate a possible sustainable development business to 

generate revenue for the unemployed youth;  

4. To understand the possibility of Green Business in North East 

India; 
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5. To Explore the Sustainable method of Koch Rajbongshi Tribe in 

the North East regions and its adjoining area with reference to the 

environment, agricultural productivity, sustainable life, and sustainable 

process. 

 

Methodology: Systematic Literature Review, Field Visit, Primary 

observation. 

Limitation of the research:  

Limited case studies are being considered from the different 

research publication within the geographical of Northeast Area in 

particular.  

 

Review of Literature  

The Hindu. (2017, October 4). NITI Aayog had suggested how 

water resources can be utilized in the North East Region. As stated by 

Ministry for Development of North East Region (DoNER) the committee 

will submit its final report by July 2018 within the context of Hydroelectric 

power, agriculture, biodiversity conservation, reduce flood damage 

erosion, inland water transportation, forester, fishery and eco-tourism, the 

statement of the minister is still debatable and how man-made 

Hydroelectric power dam can actually facilitate agriculture, biodiversity, 

reduce flood and increase forest. 

The other report states that, 2017 NE flood was a manmade disaster, 

Published in National Herald date 21st July 2017. 

National Herald. (2017, July 2017). Since May 2017 till June, the 

lands were under water for 60 days which occurred because of a sudden 

release of water from Ranganadi Hydro-Electrical Power plant in 

Arunachal Pradesh by North East Electrical Power Corporation 

(NEEPCO). North-East Dialogue Forum (NEDF) has raised the issue that 

sudden rise of water in the area because of the release of water by 

Ranganadi Hydro-Electrical Power plant has violated the human right 

Article 21 of the constitution of India, they further mentioned that 

Government is responsible for it. The report further stated that the National 

Disaster Management Authority doesn’t have any timely flood 

management system. If we look at some of the digesters which are 

happening in the North East are mainly man-made disaster. If man-made 

dam is causing harm to human life, Animal life, Social life and overall total 

economic growth of the region, why such dam needs to be operated at the 

cost of the life’s of the native people. The question arises who is spoiling 

the business ecosystem of North East India.  



166 

Jaiswal, U. (2017, March 20). Telegraph India Arunachal had a 

power shortage of 40 million units; Assam had a power shortage of 299 

Million units against the requirement of 8387 million units and a peak hour 

shortage of 40 megawatts (MW) against the demand of 1673 MW. 

Meghalaya needs 1565 MU and in peak hour demand of 331 MW between 

March 1, 2016, and February 28, 2017. Mizoram, Manipur, and Tripura 

had managed the peak hour demand of 98MW, 163MW, and 284MW. 

Economic Times (2016, August 17). More than 1193 villages in 

the Assam are yet to be electrified as Stated by the CM of Assam 

Sarbananda Sonowal in an event Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti 

Yojana and asked to implement agency to complete the execution on a 

priority basis. So far there is a total of 25,372 villages are there in Assam 

as of 2011 Census report and 24179 (95.2%) villages had been electrifyed 

so far. The CM of Assam said that Assam State Electricity Board should 

come up with innovative ways to make Assam a Power Surplus State. 

Kukreja, A. (2016, August). iDR (Indian Defence Review) After 

1962, Sino Indian Conflict, the development in the North East India which 

comprise of seven Sister and One Brother (Arunachal Pradesh, Manipur, 

Meghalaya, Mizoram, Assam, Nagaland, Tripura and Sikkim) had been 

held back due to various reasons which includes the traditional system of 

self-governance and social customs of livelihood in the North East Areas 

of India, NE had remained virtually untouched during the British rule. 

Creation of Railways was solely for the business interest of the Tea 

growing areas, which is the major economic activity. Apart from Tea, other 

economic activities are extraction of crude oil and some coal in the Assam, 

Meghalaya and Nagaland belt. He stated that road infrastructure is 

relatively deficient in the area. He further stated that the construction of the 

road is difficult in the hilly terrain and it’s an expensive process. The road 

network had been developed under the programme called, Special 

Accelerated Road Development Program (SADRP) in 2006, in the year 

2016 the projection was to complete 6,500 km network, however only 

1000 KM project has been completed. 

Another project played a significant role for the North East road 

development, Kaladan Multi-Mode Transportation Project (KMMTP). This 

project involves improving the port of Sittwe in Arakan province in 

western Myanmar, building an inland waterway on the Kaladan River and 

preparing a road transport system to connect the capital of Mizoram 

(Aizwal). This project will reduce the distance from Calcutta by about 

1,300 km and reduce the transport of goods through the narrow Siliguri 

corridor. Work on the project had started in April 2008 and was completed 

in 2016-2017. Thereby we can say that the road development project is 
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going on, and will definitely increase the connectivity and will meet the 

demand for the raw material supply for the society and the industry.  

O'Neill, P. (2011, July 11). Stated that the major constrain in 

developing the rural road is because, the areas are difficult to access, 

logistic is complicated and local contracting capacity is limited, Engineers 

are less and far and the young engineers are not keen to leave the urban 

environment. The rural environment is the growth engine of the country, 

there is a need for infrastructure development to improve the connectivity 

to the market so that the farmer can supply their product to meet the 

demand of the market.  

Worldbank.org (2012, May 17). In India, Agriculture is declining 

by 15% because of rapid industrialization in India. This data has a 

correlation with North East India, there is a need for Policy reformation as 

the economy of Assam depends upon the agriculture. Various economic 

and socio-political factors are responsible for the lack of economic growth 

in Assam. There is a potential for the growth in the agricultural sector in 

the region. As agriculture is declining by 15%, thereby there is a huge 

market potential in the agriculture industry. 

Nath, D., & Bezbaruah, M. P. (2011). Stated that growth of 

rubber cultivation during 1986-87 and 2006-07 in the Goalpara Dist. is 

found to be 17.5%, the total area under rubber cultivation in the Goalpara 

dist. is 3550 Ha. The total production of rubber in the yr. 2006-2007 is 

1814 MT. The yield rate of 1500 kg/ha of rubber recorded for the yr. 2004-

2005. Rubber production has shown an emerging economic growth in the 

Goalpara Dist. Thereby we can say that there is a huge potential of rubber 

cultivation in the North East area. 

Goswami, K., Saikia, J., & Choudhury, H. K. (2011, June). 
Jatropha plantation in North East India had started since 2007. The cost for 

plantation include seedlings, farmyard manure (FYM), labor on various 

activities, farm building etc. Specific to northeast the primary cost is 

seedling and labor. The recommended number of seedling per hectare 

ranges from 1500 to 2500. The cost of the seedling was found to be INR 3. 

The first pruning needs 6 month time when cutting is done for an about 30 

to 40 cm from its base. After one yr. second pruning is needed, the same 

process is repeated by maintaining a gap of two yr. between two successive 

prunings, the time gap for pruning may vary from state to state depending 

upon the growth of the plant. In order to maintain the height of 2mt. the 

operational requirements need to be maintained. After three yr. of the 

plantation, the grower needs to do constant expenditure for pruning, the 

high rainfall of the region facilitate the high growth of the vegetation of the 

plant Another Associate cost involved in Jatropha plantation is harvesting, 
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seeds separation, transportation, and marketing. Kureel et al. (2007) stated 

2 man-days (16 or more hours) can harvest 100 kg of Jatropha seeds (i.e. 

6kg per hr) and another research Nielsen (2009) suggest that one person 

can harvest 1-3 kg of jatropha seeds per hr., including decortications and 

without decortications 5kg/ hr. The income assumed per ha after six yr. is 

37500 under high yielding Scenario and under low yielding Scenario it’s 

12500. For the second yr. under low yielding Scenario it's 1250, the third 

yr. under low yielding Scenario it’s 2500 and under high yielding Scenario 

it’s 12500. For forth yr. under low yielding Scenario it’s 5000 and under 

high yielding Scenario, it’s 18750. For 5th yr. under low yielding Scenario 

it’s 8000 and under high yielding Scenario it’s 25000. There is a high 

possibility of Jatropha plantation in the North East area.  

 

Table 2 

Potential annual income from jatropha during initial six years  

in North East India 

(Rs/ha) 
Age of Plantation Income assuming low yield 

(Scenario I) 

Income assuming high yield 

(Scenario II) 

Second year 

Third year 

Fourth year 

Fifth year 

Sixth year 

1250 

2500 

5000 

8000 

12500 

- 

12500 

18750 

25000 

37500 
Source: Goswami, K., Saikia, J., & Choudhury, H. K. (2011, June). Economic 

Benefits and Costs of Jatropha Plantation in North-East India. Agricultural 

Economics Research Review, 24, 99-108. 

 

Patra, G., & Kumar, B. (2013, August 1). In this research, it was 

found that there is an impact of individual components of awareness (Price, 

Packaging, and Quality), in the urban area it was found that, the impact of 

packaging is more and brand is less contributing in it. Thereby we can 

derive that packaging plays an important component in the business and 

thus how we can also conclude that there may be a possibility of high 

demand and requirement of the packaging industry in the North East area. 

Deb, J., & Kar, S. (2016, December). In the North East Region 

Micro Finance institutions, have potentials as the region as a whole is 

suffering from unemployment and poverty. Microfinance institute can be 

helpful in the North East Region to elevate poverty and generate 

employment. There is a high potential for the growth of Microfinance 

Institute in the northeast area.  
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Patra, B. P. (2008, September) Tata Tea Management is being 

accused of helping ULFA, However TATA Tea official had denied in any 

involvement with reference to such aid. Through this research, we can 

conclude that CSR activity must be carried out diligently in the North East 

area, to avoid any such legal complication.  

Khanka, S. S. (2009, December). Education, business background 

and entrepreneurship development program need to be reevaluated to 

influence entrepreneurial behavior and performance in the entrepreneur 

performance in Assam, in this studies various variables are being 

considered, such as Gender, local business person, Outsider business 

person, Education background of the Entrepreneur, marital status, Locus of 

control (external/internal), Family Background (Business Background, 

Non Business Background), individual who attended entrepreneurship 

development programmed, Location of the business or Industry (at home 

place /outside home place). It was found that the Entrepreneur who 

establishes their business in their home place is more successful than that 

of those who establish their business outside their home place. It is also 

seen in this research that the local Entrepreneur does better than outside 

Entrepreneur, while comparing business performance within man and 

women, it is seen that men do better than female in the business ,It is also 

seen that people with general and technical education do much more better 

in business than that of other, (here Technical education refer to ITI 

Diploma, General education refer to general degree holder till bachelor 

level and other refer to High School level education or lower). In this 

research it is also seen that Married person do more better in business than 

those who are unmarried, with reference to Entrepreneurial Performance in 

Relation to Locus of Control it is seen that people who have external Locus 

of Control do more better than that of those who have internal Locus of 

Control, in business Entrepreneur with family business background do 

better in business than that of Entrepreneur with non business family 

background. 

An entrepreneur who had attended EDP, do more better in business 

than who did not attended EDP. From this research, we can conclude that 

to run a profit-making business, it is essential that the businessman should 

need to have technical education, EDP to do a successful business in the 

North East area.  

Singh, N. D, et al. (2015, December). The state of Manipur is 

actively involved in pisciculture; however the economic benefit is low 

because of lack of scientific fish farming method and weak management 

method which leads to low profit. With the establishment of the National 

Fisheries Development Board at Guwahati, there is a high possibility that 
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fish farming may increase the margin of profit. From the review, we can 

conclude that, to run a profit-making fishery, it is necessary to follow a 

scientific method of raring fish, further there is a need for strong 

management system in place. There is a high potential of fishery industry 

in the North East area.  

Goyal, C. K. (2008). The GOI and RBI still need to go a long way 

to do financial inclusion for the poor and disadvantaged people in India, 

with reference to the North East Region, the Bank Branch extension is a 

major issue because of the peculiar topography, sparse and scattered 

population, difficult terrain with transport bottlenecks, and poor law and 

order condition in some areas—in short, it’s an unfriendly atmosphere, 

thereby the bank extension needs Community based support of the 

community-based organization. However GOI is doing their best for high 

penetration in the rural area, but in the case for North East Region it is 

facing a very special challenge. The government of India had launched 

GCC; General purpose Credit Card, and Kisan Credit Card. RBI had been 

emphasizing to use the service of Non Governmental organization (NGO), 

Self Help Group (SHG), Micro Finance institute, Post Office. Bank linked 

program had taken special incentive to promote financial inclusion by 

launching NABARD (National Bank for Agriculture and Rural 

Development ) to tie up with NGO and SHG, However for NRE (North 

East Region), still the situation remains a bit different because of it Geo 

Political region and situation. For certain region government schemes for 

financial inclusion are available, hopefully with the incentives of the 

Government and RBI it is most likely in the nearby future all the interior 

part of the Northeast will be cover under the GOI’s different scheme. 

Barik, N. K., et al. (2007, June) significant changes were noticed 

in the Dhir Beel since 1985, the management regimes and institutional 

arrangements governing Dhir beel have undergone the decline in 

production after 1985 for various issues, the weak regulation, lack of 

involvement of the community member in the management. In the due 

course the economic sustainability of the management had reduced, the 

cost of the management has increased, particularly in transaction cost on 

monitoring and maintaining of information system. There was a need of 

policy intervention to minimize the loss of the management; such 

mismanagement is because of lack of inefficient institution, lack of 

enforcement mechanism for the compliance of the legal and institutional 

restriction. For the management of the Dhir beel there is a need for 

community-based management, there is a need to establish a mechanism to 

reduce conflict through negotiations, and participation of fishers in the 

management. The manager of the fishery or Beel should be given 
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substantial benefit from the output of the beel, there is a high potential of 

fishery industry in the North East area provided it is managed 

scientifically. 

Dutta, M. K. (2007) in his study about management of ground 

water resources highlighted that the structure of water market is found to 

be informal. Transaction of water based upon area approach, Shallow Tube 

Well (STW) is majorly used for irrigation of the fields. The water scarcity 

problem is not there in reality, the farmers are required to do a necessary 

arrangement for the groundwater via STW or purchase of the water from 

its neighbor. The farmers need to make the arrangement of the fracture for 

the water supply, even from nature there are plenty of water within the 

Assam territory.  

Jayakumar, T. (2013, December) highlighted the challenges of 

MNCs which they need to face in a conflict zone, CSR activity is possible 

but it has to be executed by designing the need expectations analyses in the 

conflict zone, whereby the community can actually get the benefit through 

the CSR activity. In the conflict zone, through CSR, MNC can make profit 

through sustainable economic growth which can develop the economy as a 

whole. CSR can be a key component for doing business in the conflict 

zone, especially in the North East region. 

Pisharoty, S. B. (2017, December 30). From the study it was 

found that there had been a public protest, events engineered to upset the 

normal life, in the territory of Assam there had been disruptions, in the 

month of Feb, 2017; when the cabinet took the decision to make Sanskrit 

compulsory in the State-run Schools, and it caused a lot of turbulence in 

the atmosphere of the Assam. The Sonowal’s government decision on July 

31’s to name 22 model schools in the name of the “Deendayal 

Upadhyaya” caused a lot of political instability in the region followed by a 

number of protests. There are instances of disruption in the political 

scenario, in the areas of Sikkim, Nagaland, Tripura, Manipur, Meghalaya, 

Arunachal Pradesh, Mizoram which had had created disturbance in the 

total political scenario. 

H, Shivananda. (2011, May 12). North East has hugged untapped 

natural resources. It is a conflict-stricken remote area in India, the major 

causes of the insurgency is because of the political, and the ambiguity 

related to the economic potential has added fuel to the turmoil. The 

sense of mineral resources being exploited also provokes the conflict in 

the region. Most of the armed force accused the central Government of 

exploiting the mineral resources of the North East. The region has the 

potential to attract an investor or produce a skilled labor force, and 

entrepreneurial resources. The region has failed to transform the primitive 
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agriculture practice in the region with the modern scientific methods in 

cultivation. So far the region has not received much attention of the central 

government in building the required infrastructure for progress; all this 

has alienated the North East region from the rest of India. Thus we can 

see from this research that by modernizing the traditional cultivation 

there is a huge potential for growth and development of the economy of 

the region.  

Konwar, P. (2015, July 1). Stated that the socio-economic scenario 

of the North East region is blessed with abandon natural and mineral 

resources however the economic situation of the people living in the region 

is poor. The Multi-dimension poverty index (MPI) value is the highest in 

the Assam, for Meghalaya, MPI is also high. BPL population is highest in 

Manipur (46.7%), followed by Assam (40.9%) and Arunachal Pradesh 

(37.4%). It was found in the research that in almost all the region the 

poverty is above 36% 

Swaminathan, M. S. (2019, January 19). Science has a big role to 

play in shaping the ecosystem of the North East region, there is no doubt 

about it, the North East region is a mega-diverse region, 82% of its rural 

population depends upon agriculture.The forest has 8000 to 15000 

different verities of flowering plants, in an about 1300 species of orchids 

plants is available in this region. India’s 225 different tribes live in North 

East India out of 450 tribes. Inspite of rich cultural diversity and rich 

mineral resources still, the territory is in poverty. The coexistence of 

poverty with the rich natural resources continues until and unless 

politically some solution is being sorted out to resolve such inequality.  

Koch Rajbongshi (Koch) Tribe of Assam: Report of the select 

committee 

The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 

1996 

In the second report dated, 9th August 1994, Page 6-11. The 

following information was given about the Koch Rajbongshi (Koch) Tribe 

of Assam. “The Koch-Rajbongshis are one of the earliest inhabitants of 

Assam. They are highly concentrated in the districts of Dhubri, Kokrajhar, 

Bongaigaon, Goalpara and Kamrup. They are also scatteredly distributed in 

the remaining districts of Assam. In the present age the Koches are found 

permanently settled in the North-Eastern part of undivided India, starting 

from Purnea district of eastern Bihar on the West, Sadiya of Assam on the 

North-East, Manipur in the East, Tripura and Chittagong on the South-
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East, Noakhali of Bangladesh on the Southernmost point and Bankura of 

West Bengal on the South-West.101 

The origin of the word 'Koch' is obscure. In the Yogini Tantra, a 

tantrik work of the 16th Century 'the Koches are termed as Kuvaca, and in 

the Padma Purana as Kuvaca who are said to have taken dirty food and 

spoken a barbarian tongue. It is possible that because of their difference 

particularly in food habits and speeches the Aryan scholars used to call 

them such, or sometimes as Mleccha. K.L. Barua opines that Mleccha 

might be a Sanskritised form of the term Mech. This view is also supported 

by Gait and S.K. Chatterji. That the Koches and the Meches are the 

members of the same family, is clear from the point that while Biswa 

Singha's father has been represented as the chief of the twelve mech 

families, his mother has been described as the daughter of a Koch 

chieftain. According to S.K. Chatterji, the word Koc (or rather Komc), 

comes from a Middle-Indo-Aryan source from Kamoca which can be 

properly Sanskritised as Kamboja. He further states that the Kambojas of 

Bengal are apparently the ancestors of the Koch people of North Bengal. 

This view is also supported by scholars like D.C. Sircar. Thus, it is 

reasonable to hold that the appellation Koch is a corrupt form of Sanskrit 

Kamboja to which we have a number of references as a group of people or 

as a country where these people dwelt.102 

According to Brian Hodgson the Koches belong to the distinctly 

marked type of the Mongolian family.103 

1. Indication of Primitive Traits: 

The origin of the Koch-Rajbongshis of Assam as has already been 

established by the eminent ethnographers, historians and social scientists is 

of Mongoloid stock. Although the people of this community have settled in 

all districts of Assam, their major concentration is found in those areas of 

Lower Assam where the tribal communities viz. the Bodos, Rabhas, Garos 

and Hajongs, etc. normally inhabit. It has been observed that their mode of 

cultivation, way of life and mode of living etc. do not at all differ from the 

surrounding tribal people. Moreover, we have observed that the Koches of 

Assam living near the foothills of Meghalaya have been practicing the age-

old method of shifting cultivation like the Garos of Meghalaya. 

2. Distinctive Culture: 

Undoubtedly, it may be said that the Koch and Rajbongshis of 

Assam belong to the same Koch ethnic group. The people of this 

                                           
101 Koch, Sibendra Narayan - The Koches. Their Migration and settlement (1) An Article 

published in the North Star, April 29, 1984. 
102 Nath, D. - History of the Koch Kingdom (1515-1615) 1989, p.7. 
103 Hodgson. B.H. Essay the first on the Koch. Bodo and Dhimal Tribes. 1874. p. viii. 



174 

community call themselves as Koch in Upper Assam while the people of 

the same community call themselves as Koch or Rajbongshi in Lower 

Assam. Our field investigation reveals that the Koch people use to live in 

association with other communities in Upper Assam. On the contrary, the 

Koch-Rajbongshi people of Lower Assam live in the villages entirely 

inhabited by the same community. As a result of admixture of the Koch 

people with other communities in Upper Assam, the distinctive cultural 

traits are not apparent. But among the Koch Rajbongshis of Lower Assam 

Particularly inhabiting Goalpara, Dhubri, Kokrajhar and Bongaigaon 

districts etc. distinctive cultural and religious traits are still observed for 

which they are easily distinguished from other communities. Like the Bodo 

group of people, the Koch-Rajbongshis also worship Siva, the non-Aryan 

deity by means of sacrificing goat and pigeon etc. from Chaitra Sankranti 

to the sixth day of Bohag. The Priest (Deori) belonging to the same 

community performs sacrifice. Moreover, Deodhani is an indispensable 

part of this programme. It may be noted that the Deodhani is also observed 

in the different pujas performed by the Bodo and Deori tribes of Assam. 

Again, Garja Puja is performed for the welfare of the people inhabiting a 

village by offering sacrifice to the deity. With regard to dress pattern it 

may be mentioned here that like the Dakhana of the Bodo women, most of 

the womenfolk belonging to this community particularly in Lower Assam 

use Patani. So far as food habits are concerned, the people of this 

community prefer dry fish, sukati and bamboo-shoots. etc. which are 

commonly used by the tribal people of Assam. Moreover, the people 

collect edible roots and fruits from the nearby forests. The language of the 

Koch Rajbongshis is obsolete now. although the Koches bordering 

Meghalaya still use their own dialect. 

3. Geographical Isolation: 

Although this criterion is not applicable to any community of 

Assam, whether tribal or non tribal in true sense of the term, even then it 

may be said that some of the Koch-Rajbongshi dominated villages of 

Goalpara, Dhubri, Kokrajhar and Bongaigaon districts are found to be 

partially isolated due to lack of adequate infrastructural facilities such as 

road communication. For example, the villages viz. Bhamandanga, 

Chuprikuti. Pokalagi, Kherbari, Jhaskal and Ghariyaldubi etc. located near 

Bangladesh border under Golokganj Sub division of Dhubri district are 

found to be devoid of road and other infrastructural facilities. This 

communication gap stands in the way of proper interaction of the people 

with the outside world. As such, they appear to be isolated geographically 

to a considerable extent. 
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4. Shyness of contact with community at large: 

The Koch-Rajbongshi people of undivided Goalpara district were 

subjected to ruthless suppression by the Zamindars of yester years and this 

ultimately brought an inferiority complex among the people who dared not 

to join the mainstream of public life. Moreover, history reveals that the 

people of this community had been facing various types of suppression 

under different socio-political situations since time immemorial. In fact, 

inferiority complex is in their blood. However, the new generation have 

come into contact with other people due to spread of modern education and 

they freed themselves from inferiority complex to a great extent. But the 

people of old generation are still in the bondage of inferiority complex for 

which they hesitate to come in contact with other people with an open 

heart. 

5. Backwardness: 

According to our field investigation, the Koch Rajbongshis of 

Assam are backward in respect of social, economic and educational fields. 

Although the Backward Class Commission headed by Kaka Saheb 

Kalerkar recommended the Koch-Rajbongshis of Assam as OBC as far 

back as in 1953, the Report on the socio-economic survey of Koch-

Rajbongshi community of Goalpara district. Dept. of Economics & 

Statistics, Govt. of Assam, 1969 clearly indicates that with mounting 

pressure on agricultural land and lack of industrialization the Koch-

Rajbongshis are not economically well-off than their previous generation. 

However, it may be said on the basis of our field observation that the 

Koches of Upper Assam are economically and educationally better than the 

Koch-Rajbongshis of Lower Assam, although we do not find any detailed 

study on the socioeconomic conditions of the Koches of Upper Assam 

undertaken by Govt. Dept./Agency. But it appears that the Koches of 

Upper Assam are backward in all respects than their neighbouring non-

tribal communities. 

In order to highlight the educational and employment position 

among the Koch-Rajbongshis, we would like to represent a sample from 

the Koch-Rajbongshi dominated areas of Golokganj and Baitamari (North 

& South) of Dhubri and Bongaigaon districts. We have altogether taken 28 

Nos. of villages of this community fol' ollr study. The total population of 

these villages is 25.382 (Approx) out of which we find: Matriculates-700, 

B.A. 152. M.A.-14. Doctor-4, Engineer-S. ACS-l and other Govt. service 

holders-650. This is, indeed. a sorry state of affairs. What we can 

summarise, is that the Koch-Rajbongshis are still languishing far behind in 

respect of education and service matter. 
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Another disappointing factor is that with the increase of population 

among the Koch-Rajbongshis, the landholding pattern of the households 

has undergone drastic change. It is found that most of the households 

possess 5-7 bighas of land only for which they find it extremely difficult to 

maintain their families. The number of landless families is also observed in 

some villages. This has happened mainly due to practice of groom price, 

lavish expenditure in marriage and death ceremonies and other household 

expenditure etc. The number of daily wage earners is also increasing day 

by day. Situation has compelled them to come out from their home to the 

neighbouring towns for earning their bread. 

 

Conclusion: 

From our above analysis we come to know that the Koch-

Rajbongshi of Assam are of Mongoloid tribal origin and linguistically, they 

belong to the Tibeto-Burma family. Moreover, it may be said that Koch-

Rajbongshi-Kshatriyas are simply three terminologies adopted by the 

people of the Koch ethnic group on various socio-religious political 

situations. Our field investigation reveals that most of the elements of the 

criteria earmarked for scheduling a community are in existence among the 

community, under study. Taking into consideration all the relevant aspects 

we find adequate justification for the inclusion of Koch-Rajbongshi in the 

list of Scheduled Tribes of Assam. 

 

Cabinet approves North-East Industrial Development Scheme (NEIDS) 

2017 

 

Press Information Bureau, Government of India, Ministry of 

Commerce & Industry (21 March, 2018) The Union Cabinet chaired by 

the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the North East 

Industrial Development Scheme (NEIDS), 2017 with financial outlay of 

Rs.3000 crores up to March 2020. The government will provide necessary 

allocations for the remaining period of the scheme after assessment before 

March 2020. NEIDS is a combination of the incentives covered under the 

earlier two schemes with a much larger outlay. 

In order to promote employment in the North East States, 

Government is incentivizing primarily the MSME Sector through this 

scheme. Government is also providing specific incentive through the 

scheme to generate employment. All eligible industrial units, which are 

getting benefits of one or more components of other schemes of the 

Government of India, will also be considered for the benefits of other 

components of this scheme. 
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Under the Scheme, the following incentives shall be provided to 

new industrial units set up in the North Eastern States including Sikkim: 

 

Central Capital 

Investment 

Incentive for 

Access to Credit 

30% of the investment in Plant & Machinery with an 

upper limit of Rs.5 Crore on the incentive amount per 

unit. 

Central Interest 

Incentive (Cll) 

3% on working capital credit advanced by eligible 

Banks/ Financial institutions for first 5 years from the 

date of commencement of commercial production by 

the unit. 

Central Compre-

hensive Insurance 

Incentive (CCII) 

Reimbursement of 100% insurance premium on 

insurance of building and Plant & Machinery for 5 

years from the date of commencement of commercial 

production by the unit. 

Goods and Service 

Tax (GST) 

Reimbursement 

Reimbursement up to the extent of Central Govt. 

share of CGST and IGST for 5 Years from the date of 

commencement of commercial production by the unit. 

Income-Tax (IT) 

Reimbursement 

Reimbursement of Centre's share of income tax for 

the first 5 years including the year of commencement 

of commercial production by the unit. 

Transport 

Incentive (TI) 

20% of the cost of transportation including the 

subsidy currently provided by Railways/ Railway 

PSU for movement of finished goods by rail. 

20% of the cost of transportation for finished goods, 

for movement through Inland Waterways Authority 

of India. 33% of the cost of transportation of air 

freight on perishable goods (as defined by IATA) 

from the airport nearest to place of production to any 

airport within the country. 

Employment 

Incentive (EI) 

The Government shall pay 3.67% of the employer’s 

contribution to the Employees Provident Fund (EPF) 

in addition to Government bearing 8.33% Employee 

Pension Scheme (EPS) contribution of the employer 

in the Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana 

(PMRPY). 
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The overall cap for benefits under all components of incentives will 

be of Rs. 200 crores per unit. The newly introduced scheme shall promote 

industrialization in the States of the North Eastern Region and will boost 

employment and income generation. 

 

Analysis of the North East region on the basis of the above literature  

Objective 1. To understand the working model of Sustainable 

Development within the territory of North East India 

 

 
Diligent CSR + Community member Involvement in the business 

 

Patra, B. P. (2008, September) Tata Tea Management is being 

accused of helping ULFA, However TATA Tea official had denied in any 

involvement with reference to such aid, TATA tea was executing a CSR 

activity for a medical aid program, whereby the benefit went to one of the 

ULFA members which TATA tea officials were not aware of, thereby such 

allegation is imposed over TATA tea management for aiding ULFA 

member. Through this research, we can conclude that CSR activity need to 

be carried out diligently in the North East area, to avoid any such legal 

complication.  

Barik, N. K., et al. (2007, June) highlighted the changes which 

were observed in the Dhir Beel after 1985, the management regimes and 

institutional arrangements governing Dhir beel have undergone the decline 

in production after 1985 is due to the weak regulation, of involvement of 

the community in the management of fishery. Community involvement in 

the project is an essential criterion to attain the sustainable development. 

 

Objective 2 To Suggest the possible sustainable development model for 

North East India to reach MDG (Millennium Development Goal) 

through SDG (Sustainable Development Goal) 
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Diligent CSR + Community member Involvement in the business+ 

Technical Education and EDP 

 

Barik, N. K., et al. (2007, June) there had been changing in the 

Dhir Beel after 1985, the management regimes and institutional 

arrangements governing Dhir beel have undergone the decline in 

production after 1985 is due to quality fish stock, the weak regulation, of 

involvement of the community in the management of fishery.  

Khanka, S. S. (2009, December). In this research, it is stated that 

people with general and technical education do much better in business 

than that of other, (here Technical education refer to ITI Diploma, General 

education refer to general degree holder till bachelor level and other refer 

to High School level education or lower )  

An entrepreneur who had attended EDP, do more better in business 

than who did not attend EDP. From this research, we can conclude that to 

run a profit-making business, it is essential that the businessman should 

possess technical education, EDP to do business in the North East area.  

 

Objective 3. To generate a possible sustainable development business 

to generate revenue for the unemployed youth  

 
Scientific Knowledge of the Business + management education +  

Domain experience + EDP’s 
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There are multiple business opportunities in the North East area, 

but before pursuing a business it would be highly recommended that the 

Youth should have high degree of scientific knowledge of the domain 

business which they want to establish, They should be aware of technical 

Know How of the business acumens, Domain experience, they should 

attain EDP’s, Work Shops regularly Khanka, S. S. (2009, December). In 

this research, it is stated that people with general and technical education 

do much better in business than that of other, (here Technical education 

refer to ITI Diploma, General education refer to general degree holder till 

bachelor level and other refer to High School level education or lower ). 

An entrepreneur who had attended EDP, do more better in business than 

who did not attend EDP. From this research, we can conclude that to run a 

profit-making business, it is essential that the businessman should have 

technical education, EDP to do business in the North East area.  

Singh, N. D, et al. (2015, December). The state of Manipur is 

actively involved in fish raring; however the economic benefit is very law 

because of lack of scientific fish farming method and weak management 

method also there is a lack of profit. With the establishment of the National 

Fisheries Development Board at Guwahati, there is a high possibility that 

fish farming may increase the margin of profit. From this research, we can 

conclude that to run a profit-making fishery, it is necessary to follow a 

scientific method of rearing fish as well as their need to be a strong 

management system in place. There is a high potential of fishery industry 

in the North East area.  

 

Objective 4. To understand the possibility of Green Business In North 

East India  

There is a possibility of the Green Business in the North East 

region as Word Bank rightly stated that agriculture is declining by 15% in 

India, worldbank.org (2012, May 17)., so there is a high possibility of 

agriculture-related business in the North East region as the land and water 

is available in the region. With the launch of the Transport Incentive, 33% 

of the cost of transportation of air freight on perishable goods (as defined 

by IATA) from the airport to the nearest place of production to any airport 

within the country is possible. Because of Central Capital Investment 

Incentive for Access to Credit (CCIIAC), 30% of the investment in Plant & 

Machinery with an upper limit of Rs.5 Crore on the incentive amount per 

unit. However overall cap for benefits under all components of incentives 

will be of Rs. 200 crores per unit. So for bigger business, certainly the new 

scheme is very much viable. Nath, D., & Bezbaruah, M. P. (2011) Stated 

that rubber cultivation is substantially growing in the Goalpara Dist, there 
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is a possibility of Rubber cultivation in this area. Patra, B. P. (2008, 

September) TATA tea had been operating its garden in the North East 

area, which also proves that there is a possibility of the tea garden in the 

North East area of Assam though TATA tea management had been accused 

of helping ULFA however they denied the allegation. Goswami, K., 

Saikia, J., & Choudhury, H. K. (2011, June). Jatropha plantation in 

North East India had been in production for Biodiesel since 2007, there is a 

huge scope of Jatropha plantation in the North East Region.  

 

Objective 5. To Explore the Sustainable method of Koch Rajbongshi 

Tribe in the North East regions and its adjoining area with reference 

to the environment, agricultural productivity, sustainable life, and 

sustainable process. 

In the light of the knowledge derived from the intensive study that 

has been carried out in Assam, West Bengal and its adjoining area it was 

found during the visit to various territory of Koch Rajbongshi tribes 

inhabited area that every household of the tribe use to maintain their own 

traditional organic garden, while interacting with them, they mentioned 

that they maintain their own garden for their kitchen, however it’s also 

been understood that they are less involved in commercial cultivation.  

Koch Rajbongshi communities’ kitchen floor is ideally made of 

mud. Their house is very well organized, clean and hygienic, it is also been 

observed that they build their house out of bamboo, wood, and mud, the 

walls of the house are well decorated with mud, paintings, and wooden 

structure. Kitchens are built away from their living room. Koch 

Rajbongshis’ are self-sufficient because of their sustainable way of living.  

It is being observed that most of the Koch Rajbongshi Tribe rear 

cow, buffalo, goat, chicken duck and pigeon along with small pond in the 

backyard of the house. They craft their household requirements from 

bamboo and wood, such as Basket (Pachi), Bamboo Net (Kula, Chalni), 

Broom (Zharu), Bamboo Fence (Chekar). Both men and women keep 

themselves busy with household works and cultivation. Surplus bamboo-

crafted items are sold to the nearby weekly market (Hati). Koch 

Rajbongshi men and women are skilled in agricultural activities, fishing, 

hunting, weaving, and handicraft related works. 

Every house plants marigold flower and in the garden, which they 

believe it acts as a mosquito and insects repellant. Neem, Tulshi, Jackfruit, 

Lychee, Banana, Bamboo, Betel Nut, Betel Leaf, Black Pepper are 

commonly grown in every household. 

Koch Rajbongshi Tribe weaves colorful clothes out of cotton and 

silk in their house, women use to make traditional clothes like Patani 
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which are worn by women, Angsha used by both men and women, 

Chadars and various other variety of clothes which are used for day to day 

wearing. The model which they follow is sustainable in the long run. 

They have maintained their distinct culture, language, tradition, 

agricultural activity, unique way of building their house and maintenance 

of the garden. They live in peace and maintain harmony with nature.  

There is a unique bond and kinship among the member of the 

Koch Rajbongshi, their main source of livelihood is agriculture, hunting, 

fishing, and bamboo handicraft. The skills of the Koch Rajbongshi Tribes 

style of agriculture, hunting, fishing, crafting, weaving is being passed 

from one generation to another, and they don’t have any written literature 

or manual for it. 

They weave their own cloth which has its own unique method and 

style. The training for the Koch Rajbongshi style of weaving is being 

passed from one generation to another via oral and practical method; they 

don’t have any written literature or manual for the training.  

They live in forest, hills, plains and build their own house deep 

inside the forest, sometimes they also build house above the tree, they have 

their own unique style and method of building their house, ideally Koch 

Rajbongshi keep a very special space in the middle of the houses where 

they seat during evening for community get together, it is observed that the 

community interaction is very strong among Koch Rajbongshi, every 

house will keep a special space in their house for that. They leave a big 

portion of land in front and back side of the house; all the houses of Koch 

Rajbongshi are being built in a big area.  

Koch Rajbongshi Tribe cultivates in a group and divides 

accordingly once it yields; their area had perfectly suited the geographic 

area where they lived or living.  

They have a unique method for treatment and healing, they use oil 

from various animal and plants for healing. They have special treatment 

method for mental health, it’s been years they are following their 

traditional method and they believe it works for them. We had personally 

observed where 100’s of people come to such healer for healing. 

Around the late 18th and 19th century many Koch Rajbongshi tribe 

had become settled agriculturist and some even became Zamindars. They 

are strong and hardworking people.  

Koch Rajbongshi Tribe have a very rich oral tradition with 

reference to their traditional agriculture, music, dance, song, medical 

practice, building of house, culture and language; they ideally transfer their 

knowledge and know-how from one generation to another orally and 
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through practical training, there is no written manual or literature available, 

thereby the traditional method and know-how remains within their tribe. 

 

Major Findings:  

There is a political instability in the Northeast region along with 

insurgency issue. However, the region has huge potential, as it blessed with 

Natural resources, Flora and Fauna. It was found that Koch Rajbongshi 

tribe follows a unique method of sustainable living which is yet to be 

documented. 

Suggestion: 

 Insurgency issues should be resolved by understanding the 

needs of the different communities and resolving the political and social 

issues that are being prevailing in the system for a long time.  

 Unemployment problem need to be resolved by generation 

sustainable business through various government incentive schemes for 

Small business.  

 Skill development program and management related education 

should be imparted from the school level education which will help to 

remove unemployment in the region. 

 The unique methods of sustainable living of Koch Rajbongshi 

Tribe have a very rich oral tradition with reference to their traditional 

agriculture, music, dance, song, medical practice, building of house, 

culture and language; they ideally transfer their knowledge and know-how 

from one generation to another orally and through practical training, there 

is no written manual or literature available, thereby it is recommended that 

it need to be documented so that it can be adopted and used globally for 

sustainable living. 

 

Proposed Idea and Recommendation for Sustainable Development 

Business Goals in North East India 

1. By starting online news portal, to disseminate information, as 

News Paper pollutes the environment directly and indirectly. For the 

production of paper huge amount of trees are being used, so by establishing 

an online news portal, we may able to stop the need for printing 

Newspaper. 

2. Hunger alleviation by adopting one village and planting fruit 

yielding plants across village public road (e.g. papaya, guava, jackfruit, and 

other fruit bearing plants), it will give fresh oxygen, second it will provide 

green leaf for animals and third it will yield fruits throughout the year. 

Selective fruit bearing plants can be planted so that it fits the environment 

and provides fruits throughout the year which are consumed locally.  
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3. Poverty alleviation by means of local agriculture and business. 

4. Black Peeper, Betel Leaf plantation and Tourism cottage can be 

integrated with Tea, Agar, and Rubber plantation. 

5.Scientific organized organic cultivation where the manure will be 

used from the diary & poultry farm. An integrated model of diary, poultry, 

fishery, and plantation in crop cultivation can be adopted for business 

sustainability  

6. Sandalwood plantation, Production of plant sapling in North East 

Area along with Tea Plantation  

 

Conclusion: 

There is a huge potential of business growth in the North East Area, 

though there are political instability and insurgent operation is very much 

significant, in spite of that there are industries like Tea Garden, Rubber 

Garden are operationally functional and supply of the tea, rubber 

throughout the country as well as internationally. There is an 

unemployment problem in the area, However, if Entrepreneurship skills 

and acumens can be imparted to the youth then there can be a possibility 

for more successful Entrepreneur. More workshops for skill development 

would be necessary for the youth so that they can start their new venture 

with scientific knowledge. Fishery industry has a huge potential, however, 

there is a requirement of scientific knowledge for rearing fish. There is a 

huge potential of agriculture but scientific knowledge of modern 

technology is necessary among the farmers. There is also a need for more 

government schemes and incentives for poor people of the region. A 

financial institution need to be go with the financial inclusion policy for the 

poor people of the region. However, there are very good schemes available 

for a big industrialist to attract investment in the region. The Koch 

Rajbongshi Tribe of North East follows sustainable mode of living which 

is one of the unique traits and need to be documented. 
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ВАЖНОСТЬ ЗАНЯТОСТИ И АКТИВНЫЕ МЕРЫ ПОЛИТИКИ 
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Проф. д-р Ядвига Чибурене104  

Каунасский технологический университет, Каунас, Литва 

 

 

Экономический рост является одним из трех аспектов устой-

чивого развития страны. В 2015 году Организация Объединенных 

Наций (ООН) опубликовала программу «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года» (Transforming Our World ..., 2015, p. 2) сформулировав 

семнадцать целей устойчивого развития и 169 задач, каждая из 

которых косвенно связанна с человеческим фактором, научными 

исследованиями и разработками и ростом занятости. Увеличение 

занятости, экономический рост и растущее снижение неравенства 

являются одними из ключевых целей, которых стремятся достичь все 

192 страны, лидеры которых подписали эту резолюцию, в том числе и 

Литва. Экономический рост каждой страны напрямую связан с 

основными ее макроэкономическими показателями – с ростом 

реального валового внутреннего продукта (ВВП), снижением уровня 

безработицы и ростом занятости. С другой стороны, экономический 

рост связан с количественными и качественными изменениями в 

различных секторах экономики, в различных сферах экономической 

деятельности и так далее (Mikalauskienе, 2014; Ciegis, Ciegis, 

Jasinskas, 2005). В научной литературе (Galinienе и др, 2007, 10) 

обосновывается, что современная экономика сосредоточена к 

динамичности, которая влияет на экономику как на систему и ее раз-

витие, а также на реализацию основных ее целей. Динамические изме-

нения экономических процессов в различных аспектах тесно 

связанны с модернизацией экономической деятельности. Процессы 

модернизации, происходящие на глобальном уровне, все шире 

включают в себя все большее число стран по всему миру, все шире 

основывается на концепции устойчивого развития. 

Изменения в экономической системе, в любом ее секторе или 

экономической деятельности всегда связаны с людьми (Sakalas, Sa-

vaneviciene, Girdauskiene 2016). Изменения, как утверждает Sakalas, 

Savaneviciene, Girdauskiene (2016, p.259-260), связанны с 

направлением развития системы, вовлеченностью участников в 

деятельность организации, содержанием информации и 
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информационными каналами, стратегией сотрудничества в 

организации, направлением развития системы. Научная литература 

(Schiller, 2013) показывает, что именно человеческий капитал 

определяет, что одни страны являются в социальном и 

экономическом плане более развиты, чем другие, и что страны, в 

которых более успешно используется и оценивается человеческий 

капитал, социальное развитие складывается более равномерно. Ут-

верждается, что образование, знания и их передача обеспечивают 

более устойчивое развитие общества, способствуют открытости, ра-

венству и демократии (Atkociuniene, 2013). В научной литературе 

(Kiausiene, 2014) подчеркивается, что занятость и ее рост являются 

одним из важнейших факторов, обеспечивающих независимость насе-

ления страны, ее экономические возможности и уровень жизни насе-

ления страны. Люди, особенно молодые, которые являются 

конкурентноспособными на рынке труда и становятся экономически 

включенными в его отношения. Они создают условия устойчивого 

развития как на национальном, так и международном рынках труда 

(Ciburienė 2014; Ciburiene, Navickas, Маrcheva; Guscinskiene, 2017). 

 

Устойчивое развитие в Литве в XXI веке 

Развитие науки, знаний и занятости являются одними из важ-

нейших условий для устойчивого развития современного общества. 

Уровень образования также приводит к улучшению возможностей 

устроится на работу и определяет более благополучные условия 

труда. Сопоставление двух программ ООН устойчивому развитию - 

«Декларации тысячелетия тысячелетия» (Millenium Declaration, 2000, 

p. 2) и «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» (Transforming Our 

World ..., 2015, p. 2) подчеркивает фундаментальные различия между 

этими программами, представленные в таблице 1. Как показано в 

таблице 1, одной из предпосылок для достойного развития и 

искоренения различных форм нищеты является увеличение занятости 

и создание новых рабочих мест. 

Сравнение фундаментальных ценностей показывает, что в 

2015 г. подтвержденные цели устойчивого развития в первую очередь 

тесно связаны и зависят от человеческого фактора. Это приводит к 

возможности самореализации, вовлечению человеческого фактора в 

решение различных проблем и усилению. Согласовав цели 

организации и деятельность индивида увеличивается возможности 

результативности экономической деятельности и экономического 

роста. Человеческий капитал включает в себя все человеческие 
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качества, которые важны с экономической точки зрения, т.е. не 

только образование в общем смысле, но и инвестиции в знания, 

навыки и производительность труда. 

 

Таблица 1.  

Основные ценности, необходимые для устойчивого развития в двух 

периодах мирового развития 
Декларация тысячелетия (Millenium 

Declaration, 2000, p. 2)  

Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на 

период до 2030 года 

(Transforming Our World ..., 

2015, p.2) 

Свобода – право всех людей, как мужчин, 

так и женщин, жить и воспитывать своих 

детей не сталкиваясь с проблемами голода, 

насилия, угнетения или несправедливости 

Люди – дать всем людям 

возможность жить достойно, 

устранить все формы нищеты 

Равенство – равные права и возможности в 

обществе для мужчин и женщин 

Планета – экономно 

пользоваться (потреблять и 

производить) природными 

ресурсами,  

Солидарность – равенство и социальная 

справед-ливость для всех членов каждого 

общества 

Процветание – достичь, 

чтобы жизнь предоставляла 

людям удовлетворение 

Толерантность – уважение каждого к 

другим разным культурам, языкам, 

религиям и т.д. 

Мир – стремиться к созданию 

мирных, справедливых и 

инклюзивных обществ, 

поскольку устойчивое 

развитие невозможно без 

мира и наоборот 

Общая ответственность – ответственность 

за экономическое и социальное развитие 

мира должна быть разделена между всеми 

странами мира 

Партнерство – устойчивое 

развитие основано на 

партнерстве и солидарности 

между различными слоями 

общества Уважение к природе – необходимо 

осмотрительность управлять и пользовать 

все природные ресурсы в соответствии с 

предписаниями устойчивого развития 

 

 

В Литве с точки зрения устойчивого развития определены че-

тыре приоритетные направления: (1) сокращение социальной 

изоляции и бедности, (2) здоровый образ жизни, (3) 

энергоэффективность и (4) изменение климата и устойчивое 
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потребление и производство (Vazgauskaite, 2016). Приоритеты Литвы 

соответствуют концепции устойчивого развития, но представители 

неправительственных организаций отмечают, что среди 

приоритетных направлений отсутствуют такие важные, как: 

образование и сотрудничество. Особенно важным является тот факт, 

что в Литве важнейшим фактором развития являются люди, которые 

определяют конкурентоспособность страны. В этом случае 

Министерство окружающей среды Литвы, отвечающее за устойчивое 

развитие в Литве, оценивает, что направления образования и 

сотрудничества являются горизонтальными и охватывают все 

семнадцать целей устойчивого развития. 

Основная цель устойчивого развития Литвы (Национальная 

стратегия ..., 2009), согласно показателям экономического и 

социального развития и эффективности использования ресурсов – до 

2020 года достичь среднего уровня 2003 года государств-членов 

Европейского Союза (ЕС), а по экологическим показателям – не 

превышать допустимые нормы ЕС, соблюдать международные 

конвенции, ограничивающие загрязнение окружающей среды и 

воздействие на глобальный климат. В области экономического 

развития, чтобы достичь намеченной главной экономической цели, 

поставленной в стратегии к 2020 году, необходимо обеспечить 

ежегодный темп роста ВВП не менее чем 6-7%, что приведет к 

сокращению региональных различий. В рамках отдельной 

экономической деятельности страны, в дополнение к повышению их 

экологической эффективности в два раза, предусматриваются 

следующие основные долгосрочные задачи: развитие промыш-

ленности, транспорта, сельскохозяйственной экономической деятель-

ности. В области социального развития в Литве основное внимание 

должно быть уделено: во-первых, проблемам занятости, бедности и 

социальной изоляции, а во-вторых, образованию, охране здоровья и 

сохранению культурной самобытности и ее наследия. 

В этой статье подчеркивается важность занятости и 

возможности ее увеличения в Литве, поэтому, как показано в таблице 

2, анализируются показатели рынка труда в период 2008-2016 года.  

Анализируемый период охватывает начало мирового финансо-

вого кризиса 2007-2008 года, который также охватил экономику 

Литвы и втянул страну в экономический спад, который длился с 2008 

по 2011 года. В результате в Литве в 2011 году проявился самый 

высокий уровень долгосрочной безработицы, который составлял 8%, 

общий уровень безработицы составил 15.4%, а уровень долгосрочной 

безработицы составил 52.1% от общего уровня безработицы. 
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Таблица 2.  

Показатели рынка труда в Литве в период 2008-2016 гг. 

(тыс. чел.) 

Показатели, тыс. 

чел. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Изменение 

темпов в 

2008-2016 гг., 

% 

Безработица 88 211 270 228 197 172 158 123 116 31.8 

Долгосрочная 

безработица  

19 50 113 119 97 74 71 57 45 13.7 

Безработица 

молодежи (16-25 лет) 

11.5 39.1 44.7 29.6 25.4 22.8 15.2 13.3 11.0 -4.3 

Долгосрочная 

безработица 

молодежи (16-25 лет) 

0.3 9.5 20.0 10.0 6.4 5.0 2.6 2.1 1.5 400.0 

Долгосрочный 

уровень безработицы 

по сравнению с 

общей безработицей 

(%) 

21.6 23.7 41.7 52.1 49.2 42.9 44.7 42.9 38.3 77.3 

Уровень безработицы 

(%) 

5.8 13.7 17.8 15.4 13.4 11.8 10.7 9.1 7.9 36.2 

Долгосрочная 

безработица (%) 

1.3 3.3 7.4 8.0 6.6 5.1 4.8 3.9 3.0 130.8 

Уровень безработицы 

молодежи (16-25 лет), 

(%) 

13.6 18.4 34.6 32.6 26.7 21.9 19.3 16.0 14.5 6.6 

Источник : Statistic Lithuania data, 2018. 

 

Данные показывают, что в течение анализируемого периода 

число безработных увеличился на 31.8%, в том числе число 

долгосрочных безработных увеличился на 13.7%. Положительные 

процессы рынка труда периода времени 2008-2016 гг. заключаются в 

том, что безработица среди молодежи (16-25 лет) снизилась на -4.3%. 

Уровень долгосрочной безработицы от общего уровня безработицы в 

анализируемом периоде увеличился и в 2016 г. составил 38.3%, т.е. с 

2008 года этот показатель увеличился на 77.3%. 

 

Активные меры политики на рынке труда, их изменения и 

эффективность 

Основное внимание в исследованиях вопросов рынка труда 

уделяется вопросам экономической активности населения, занятости 

и безработице. Активной политикой на рынке труда смягчается 
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последствия безработицы, снижаются потери, связанные с уровнем 

доходов и потребления. Пассивная политика на рынке труда – 

социальное обеспечение безработицы – осуществляет только 

адаптацию к ситуации безработицы. Социальное обеспечение по 

статусу безработного строго регламентирована, то есть определенная 

сумма, зависящая от продолжительности труда, полученной 

заработной платы, выплачивается за указанный период времени.  

Включение безработных в рынок труда является одной из ос-

новных целей политики рынка труда каждой страны. Активная 

политика рынка труда является не только экономическим 

инструментом, но и социальным, психологическим инструментом 

обеспечения безопасности рынка труда, направленным на увеличение 

предложения рабочей силы и спроса на рабочую силу.  

Активные меры политики на рынке труда показывают безра-

ботным и работникам трудоспособного возраста, получившим 

предупреждения об увольнении, возможности (условия и порядок) 

осуществления профессиональной подготовки; поддержки занятости 

субсидиями; поддержки создания рабочих мест и оказание поддержки 

для территориальной мобильности (По поводу реализации активных 

мер политики на рынке труда в отношении их условий и порядка, 

2009). 

Активные меры политики на рынке труда играют важную роль 

в решении проблемы занятости в Литве. Значительную роль играют 

территориальные подразделения Литовской биржи труда, которые 

предоставляют различные услуги безработным (По поводу 

реализации активных мер политики на рынке труда в отношении их 

условий и порядка, 2009): 

1) Профессиональная подготовка для безработных и 

работников трудоспособного возраста, получившим предупреждения 

об увольнении. Она включает поддержку обучения 

(профессиональное обучение, размещение по контракту на 

стажировку, стажировка); 

2) поддержка занятости субсидиями (трудоустройство 

используя субсидии; поддержка навыков труда; ротация рабочих 

мест; общественные работы, если биржа труда не может предложить 

зарегистрированным безработным достойную работу из-за отсутствия 

навыков работы (например, если у них нет необходимых навыков 

работы для продолжения работы на одном рабочем месте или эти 

люди не имеют навыков работы, чтобы работать на другом рабочем 

месте; впервые начали работу в соответствии с приобретенной 

квалификацией; для долгосрочных безработных, которые прежде чем 
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вступать на биржу труда два года или более не работали и т.д.). 

Целью ротации рабочих мест является временное трудоустройство 

лиц, ищущих работу, путем замены сотрудников во время их целевого 

отпуска или в случаях, предусмотренных коллективными договорами. 

Общественные работы могут быть организованы для временных 

мероприятий, которые предоставляют социальную пользу местному 

сообществу для поддержки и (или) развития социальной 

инфраструктуры местного сообщества (социального, 

образовательного, общественного транспорта, здравоохранения, 

культуры, торговли и общественного питания, бытовых услуг, 

общинных жилых комплексов, системы связи и коммуникации, сис-

темы личной и имущественной безопасности и т.д.) для выполнения 

или поддержания рабочих мест на предприятиях в сложных экономи-

ческих условиях. 

3) поддержка территориальной мобильности безработных. 

Она включает поддержку безработных для территориальной 

мобильности и призывает безработных устроиться на работу и 

работать на рабочих местах, расположенных более чем за 30 

километрах от места их проживания, где биржа труда не может 

предложить им подходящую работу. Это мероприятие включает 

компенсацию командировочных расходов на работу, когда эти 

расходы превышают 20% от месячной заработной платы безработных, 

если эта заработная плата меньше суммы двух минимальных 

размеров ежемесячной заработной платы, утвержденной 

правительством для работы на полный рабочий день; 

4) поддержка созданию рабочих мест (субсидирование 

создания рабочих мест, реализация проектов местных инициатив 

занятости, поддержка самостоятельной занятости). Субсидия 

предоставляется работодателям, нанимающим лиц по не 

терминированным контрактам труда, принадлежащим к группам 

людей, которые дополнительно поддерживаются на рынке труда. 

Целью проектов местных инициатив занятости является создание 

новых рабочих мест на неограниченных территориях 

муниципалитетов (районов) для бессрочного найма безработных, 

объединяя усилия местного сообщества и социальных партнеров для 

увеличения занятости населения. Поддержка самостоятельной 

занятости организована для лиц, ищущих работу, регистрированных 

на бирже труда, для поддержки создания рабочих мест для себя и 

других. Поддержка самостоятельной занятости организуется, когда 

люди создают рабочие места на микро предприятиях, определенных в 
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Законе о развитии малого и среднего бизнеса, или когда они 

начинают индивидуальную деятельность по лицензии на бизнес. 

Основные направления активной политики на рынке труда, ее 

применение в пепиоде 2008-2016 гг. представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3.  

Применение активных мер политики на рынке труда Литвы 

 в периоде 2008-2016 гг. 

(тыс. чел.) 

Мероприятие 

активных мер 

политики  

(тыс. чел.) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Изменение 

темпов в 

2008-2016 

гг., % 

Количество 

людей, 

участвующих в 

мероприятиях  

36.3 47.5 59.3 59.7 64.7 59.0 59.2 67.2 55.4 52.6 

- профессио-

нальная 

подготовка  

9.8 13.9 6.5 6.4 5.6 9.4 5.8 19.1 17.2 173.7 

- поддержка 

занятости 

субсидиями 

4.9 9.0 12.3 9.5 11.5 10.4 20.3 14.1 7.1 44.9 

- поддержка 

навыков труда  

1.7 3.8 6.5 3.8 4.2 3.5 2.8 3.5 3.2 88.2 

- ротация 

рабочих мест 

0.4 0.6 0.6 0.6 0.4 0.3 0.5 0.3 0.9 125.0 

- общественные 

работы 

16.4 18.8 31.9 35.6 31.8 26.6 21.9 21.9 19.3 17.7 

- поддержка 

созданию 

рабочих мест 

1.4 0.9 0.7 2.5 10.2 7.8 7.2 7.0 7.2 414.3 

- поддержка 

территориальной 

мобильности 

безработных 

... ... 0.2 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 50.0* 

- профессио-

нальная 

реабилитация 

0.3 0.3 0.6 0.6 0.7 0.6 0.3 0.5 0.8 166.7 

- субсидирование 

приобретение 

навыков труда 

- - - - - - - 0.4 0.2  

* – данные периода 2010-2016 гг. 

Источник: Отчет деятельности 2013, 2013; Отчет деятельности 2016, 2016. 
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Анализ данных активных мер политики на рынке труда в 

период 2008-2016 гг. показывают, что число людей, использовавших 

меры Биржи труда в Литве увеличилось на 52,6%. 

Практика показывает, что наиболее часто используемое меро-

приятие – профессиональное обучение, применение которого за 

исследуемый период увеличился на 173,7%, профессиональная 

реабилитация увеличилась на 166,7%. Поддержка создания рабочих 

мест стала все более популярной среди других мер и увеличилась на 

414,3% за анализируемый период. С 2010 года новый инструмент – 

поддержка территориальной мобильности – начат применять, 

который увеличился на 50%. 

С 2015 г. предлагаемое нововведение – это контракт на приоб-

ретение навыков работы, по которому можно практиковать и приоб-

рести необходимые навыки на предприятии. Фонд занятости испо-

льзуется для финансирования активных мер политики на рынке труда. 

Благодаря финансированию этого фонда безработные и работники 

трудоспособного возраста, получившие предупреждения об увольне-

нии, принимавшие участие в различных мероприятиях по активной 

политике на рынке труда, укрепили свою мотивацию, способность 

адаптироваться в рынке труда, приобрели или обновили свои профе-

ссиональные навыки, стали более мобильными. 

Результаты применения активных мер политики на рынке 

труда проявляются на разных уровнях: микроэкономическом, 

мезоэкономическом и макроэкономическом. Результаты этой 

политики непосредственно влияет на участника программы, его 

семью; влияет на работодателя и на рынок труда, как региона, так и 

страны и, соответственно, на экономическую деятельность и общую 

конкурентоспособность страны. 

Отношение между результатами и затратами активных мер 

политики на рынке труда характеризуются эффективность их 

реализации. Биржа труда Литвы оценивает эффективность реализации 

ключевых мер, осуществляемых кварталами. Эффективность 

применения мер исследуется в три периода: 14 дней; 3 месяцев и 6 

месяцев, как показано в таблице 4.  

В краткосрочной перспективе – 14 дней – эффективность 

инструмента профессионального обучения является самой низкой и 

достигает около 30%, а в более долгосрочной перспективе – 3 месяцев 

– она увеличивается почти до 78%, а в течение шести месяцев 

достигает почти 90%. Более эффективными мероприятиями активных 

мер политики на рынке труда являются субсидирование ротация 

рабочих мест и поддержка занятости субсидиями.  
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Наивысшая эффективность за каждый анализируемый период 

(14 дней, 3 месяцев (один квартал) и 6 месяцев (два квартала)) 

принадлежит поддержке трудовых навыков. Это показывает, что 

приобретение трудовых навыков на рынке труда, скорее всего, 

приведет к трудоустройству. 

 

Таблица 4.  

Эффективность реализации активных мер политики на рынке труда в 

Литве в периоде 2008-2016 гг. 

(%) 

Название 

мероприятия 

Период 

времени 

Уровень 

интеграции 

в рынок 

труда за 14 

дней 

Уровень 

интеграции 

в рынок 

труда за 3 

месяца 

Уровень 

интеграции 

в рынок 

труда за 6 

месяцев 

Профессиональная 

подготовка 

I кв.* 28.5 79.8 93.2 

II кв. 33.6 77.6 89.7 

III кв. 29.,2 77.8 87.6 

IV кв. 30.1 77.8 90.5 

Поддержка 

занятости 

субсидиями 

I кв. 78.7 88.3 91.1 

II кв. 76.7 86.9 91.1 

III кв. 80.7 85.4 90.5 

IV кв. 82.4 86.6 89.7 

Поддержка 

навыков труда 

I кв. 83.4 91.4 94.0 

II кв. 75.0 91.2 93.6 

III кв. 80.8 88.0 92.7 

IV кв. 83.3 89.8 93.2 

Ротация рабочих 

мест  

I кв. 68,8 96.2 94.7 

II кв. 77.2 87.5 97.4 

III кв. 78.3 81.8 87.5 

IV кв. 79.7 90.2 93.3 
* – кв. – сокращение слова квартал. 

Источник : Lithuanian Labour Exchange data, 2018. 

 

Выводы 

Экономический рост страны напрямую связан с важнейшими 

макроэкономическими показателями страны – ростом ВВП и сниже-

нием уровня безработицы. Повышение занятости способствует устой-

чивому, всеобъемлющему экономическому развитию и обеспечивает 

работой трудоспособное население общества. 

Основное внимание в исследовании уделяется вопросам рынке 

труда, таким как: экономическая активности населения, занятость и 

безработица. Отмечается, что активные меры политики на рынке 
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труда смягчают последствия безработицы, уменьшают их потери в 

уровнях доходов и потребления. 

Средства Фонда занятости используются для финансирования 

активных мер политики на рынке труда. Благодаря финансированию 

этого фонда безработные, которые принимали участие в различных 

мероприятиях по активной политике на рынке труда, и сотрудники, 

получили уведомление о сокращении, укрепили свою мотивацию, 

способность адаптироваться к рынку труда, приобрели или обновили 

свои профессиональные навыки, стали более мобильными. 

Результаты применения активных мер политики на рынке 

труда проявляются на трех уровнях: микроэкономическом, 

мезоэкономическом и макроэкономическом. На микроэкономическом 

уровне результат получает участник (безработный или работник 

трудоспособного возраста, получивший предупреждения об 

увольнении) и его семья; на мезоэкономическом уровне – проявляется 

влияние на определенные сферы деятельности работодателя и на 

рынок труда в регионе, а на макроэкономическом уровне – на рынок 

труда, экономическую деятельность и общую конкурентоспособность 

страны. 
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БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ – БИЗНЕС РАЗВИТИЕ. 

РАБОТЕН КАЗУС 

 

Проф. д-р Теодора Димитрова105  

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

Уважаеми студенти, 

 

Настоящият работен казус е разработен в отговор на приетите 

от ООН нови глобални Цели за устойчиво развитие и Програмата за 

устойчиво развитие до 2030 година, в частта „Насърчаване на 

постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна 

и продуктивна заетост и достоен труд за всички“ (ЦУР 8). В 

подцел 8.10. е конкретизирана сферата на действие за успешната 

реализация на целта, а именно „Укрепване капацитета на 

националните финансови институции за насърчаване и 

разширяване на достъпа до банкови, застрахователни и 

финансови услуги за всички“. В тази връзка обект на заданието са 

търговските банки, а неговата основна цел се свързва с разработване 

на оригинални решения за укрепване на техния капацитет за 

насърчаване и разширяване на достъпа до банкови услуги за всички 

чрез бизнес развитие. 

Работният казус е пресъздава реална практическа ситуация, 

чието условие Ви поставя в ролята на банков експерт в търговска 

банка с оглед тестване на вашите познания и компетенции в областта 

на бизнес развитието. 

Начално условие 

Вашата задача в настоящия казус е, стъпвайки на наличната 

по-долу информация, да анализирате дейността на търговска банка по 

Ваш избор с оглед на палитрата, предлагани от нея банкови продукти 

и услуги, както и потребността от рационални банкови решения, 

водещи до ефективност и конкурентоспособност, респективно 

укрепване на капацитета и разширяване на достъпа до банкови 

услуги. 

Съобразно Вашите компетенции в банкирането, настоящото 

задание изисква от Вас: 

 да направите оценка на продуктовия профил на избраната от 

Вас банка на пазара на банкови продукти и услуги; 

                                           
105 E-mail: t.dimitrova@uni-svishtov.bg 
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 да проучите клиентската удовлетвореност и клиентските 

потребности по отношение на предлаганото обслужване от избраната 

от Вас банка; 

 да направите анализ по отношение профила на основните 

пазарни конкуренти на избраната от Вас банка; 

 да генерирате идея/идеи за бизнес развитие на избраната от 

Вас банка. 

 

Част 1. Продуктов профил на търговска банка …………………….. 

Настоящата част е свързана с проверка на Вашите способности 

за тълкуване на банкова информация. Изискваният анализ на продук-

товия профил на банка ……………………………. следва да обхваща 

разполагаемата информация в официалната интернет страница на 

банката, в банковия клон/офис/център, в банковите бюлетини и в дру-

ги, свързани с дейността на банката, информационни източници по 

отношение на: 

 Банкови сметки;  

 Касови операции;  

 Безналични банкови разплащания;  

 Банкови спестовни продукти;  

 Потребителско кредитиране;  

 Ипотечно кредитиране на индивидуални клиенти;  

 Кредитиране на бизнес клиенти;  

 Банкови карти; 

 Дистанционно банкиране; 

 Търговско финансиране;  

 Специфични форми на банково кредитиране;  

 Инвестиционни услуги и дейности с финансови инстру-

менти; 

 Банкови услуги за бедни слоеве от населението; 

 Банкови услуги за хора в неравностойно положение; 

 Други банкови продукти и услуги.  

 

Използвайки информацията за банковите продукти и услуги, 

направете оценка на пазарното позициониране на избраната от Вас 

банка ………………………….. с оглед обслужването на икономичес-

ките агенти. 
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Част 2. Анализ на клиентската удовлетвореност по отношение на 

банкирането в избраната от Вас банка …………………..…..…… и 

оценяване на актуалните потребности на банковите клиенти. 

Настоящата част на казуса изисква проучването на клиентската 

удовлетвореност и клиентските потребности по отношение на предла-

ганото обслужване в избраната от Вас банка ………………………... 

Проучването следва да обхваща удовлетвореността и потреб-

ностите на банковите клиенти по отношение на анализираните в Част 

1 от настоящия казус банкови продукти и услуги (по примера на 

банкови сметки, касови и безналични платежни услуги, кредитиране 

на физически и юридически лица, банкови спестовни продукти, 

банкови платежни карти, отдалечено банкиране, документарни 

операции, специфични форми на банково кредитиране, 

инвестиционни услуги, и др.) съобразно критериите: 

 Иновативност на банковия продукт/услуга; 

 Атрактивност на банковия продукт/услуга; 

 Ориентация на банковия продукт/услуга към клиента; 

 Достъпност до банковия продукт/услуга (напр. нали-

чие/липса на ограничителни параметри при ползването му); 

 Дистрибуционни канали; 

 Административна тежест при ползването на банковия про-

дукт/услуга; 

 Цена на банковия продукт/услуга; 

 Качество на банковото обслужване; 

 Времеемкост на банковото обслужване; 

 Компетентност на банковите служители; 

 Конфиденциалност при банковото обслужване; 

 Маркетингова концепция и др. 

 

Част 3. Анализ на пазарните конкуренти на банка ………………… 

Пазарните конкуренти са основна предпоставка за еволюция 

във всяка една икономическа структура. Във връзка с това настоящата 

част изисква да бъде направен анализ относно основната дейност на 

пазарните конкуренти на избраната от Вас банка 

……………………….. по отношение на продуктовия профил и 

обслужването на икономическите агенти, както и да се посочат 

сравнителни предимства и недостатъци.  

За изпълнението на Част 3 от настоящия казус е необходимо: 

 Да анализирате пазарните позиции на търговските банки в 

България. 
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 Да определите основните конкуренти на избраната от Вас 

банка …………………………………. съобразно тяхната основна дей-

ност и предлаганите продукти и услуги. 

 Да характеризирате сравнителните предимства на основ-

ните пазарни конкуренти на избраната от Вас банка 

…………………… по отношение на банковите продукти и услуги (по 

примера на посочените в Част 1 от настоящия казус) и банковото 

обслужване съобразно определени критерии (по примера на 

посочените в Част 2 от настоящия казус). 

 

Част 4. Бизнес развитие на банка ……………..….…………….. 

Настоящата част на казуса изисква да генерирате профил за 

бизнес развитие на избраната от Вас банка ………..……………….. въз 

основа на разработения в предходните части анализ с цел усъвър-

шенстване обслужването на икономическите агенти в банка 

………………………………….., респективно укрепване на капацитета 

на кредитната институция и разширяване на достъпа до банкови 

услуги. 

Профилът за бизнес развитие на банка ………………………… 

следва да бъде разработен съобразно формулираните резултати на 

нива: 

 Анализ на клиентската удовлетвореност по отношение на 

банкирането в избраната от Вас банка …………………… и оценяване 

на актуалните потребности на банковите клиенти (Част 2); 

 Анализ на сравнителните предимства на пазарните 

конкуренти на банка ……………………. (Част 3); 

Използвайки посочената информация, локализирана в пред-

ходните части на казуса, направете анализ на потребността от 

промени в дейността на избраната от Вас банка 

…………………………... и генерирайте профил за бизнес развитие. За 

целта по всеки един от посочените по-долу компоненти посочете 

нивото на необходимото бизнес развитие в дейността на банка 

………………………………… с оглед повишаване ефективността на 

банковото обслужване на икономическите агенти: 

 Банкови сметки, касови операции, безналични банкови раз-

плащания, банкови спестовни продукти, потребителско кредитиране, 

ипотечно кредитиране на индивидуални клиенти, кредитиране на 

бизнес клиенти, банкови карти, дистанционно банкиране, търговско 

финансиране, специфични форми на банково кредитиране, инвести-

ционни услуги и дейности с финансови инструменти, други банкови 

продукти и услуги; 
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 Иновативност, атрактивност, ориентация, достъпност, ад-

министративна тежест, цена на банковите продукти и услуги; 

 Банкови дистрибуционни канали; 

 Качество, времеемкост, компетентност и конфиденциал-

ност при банковото обслужване на икономическите агенти; 

 Маркетингова концепция и др. 

 

*** 

В резултат на генерираните от Вас решения по така поставения 

практически казус, формулирайте препоръки към мениджмънта на 

търговската банка (по примера на която работихте), с оглед необхо-

димостта от успешна реализация на ЦУР 8. „Насърчаване на 

постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и 

продуктивна заетост и достоен труд за всички“, подцел 8.10. 

„Укрепване капацитета на националните финансови институции за 

насърчаване и разширяване на достъпа до банкови, застрахователни 

и финансови услуги за всички“! 
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ЗЕЛЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ИНСТРУМЕНТ  

ЗА ПОСТИГАНЕНА ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Евгени Тодоров106 

 

 

Под въздействието на политиката за „Устойчиво развитие“, 

световната икономика е в процес на преструктуриране, което в основ-

ната си част включва преминаване от високовъглеродно, замърсяващо 

природата производство към ниско замърсяващи иновативни, 

природозапазващи производствени системи. Това е дълъг и сложен 

процес, изискващ време, умело планиране и прогнозиране, 

целенасочена употреба на ресурси и не на последно място – промяна в 

човешката нагласа. Основен акцент в националната политика е 

създаването на условия за публичния и частния сектор да си 

взаимодействат, използвайки „зелените“ обществени поръчки, като 

инструмент за екологизирането на икономиката на страната. 

 

1. Политиката за „зелени” обществени поръчки в Република 

България 

В изпълнение на международни спогодби, в Република 

България се полагат усилия за насърчаване инвестиции с подчертан 

екологичен ефект. На официалната страница на Агенцията по 

обществени поръчки (Агенция за обществени поръчки, 2017) е 

публикуван „Националния план за действие за насърчаване на 

зелените обществени поръчки за периода 2012-2014 г.” (Министерски 

съвет, 2011) (НПДНЗОП). Документът е разработен в съответствие и в 

изпълнение на общоевропейската политика по насърчаване на 

инвестиции за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020”. В 

тази връзка, в НПДНЗОП е приложена дадената от Европейската 

комисия дефиниция, според която „зелените” обществени поръчки са 

дефинирани като „процедура, чрез която публичните органи се 

стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено 

въздействие върху околната среда, през целия им жизнен цикъл, 

вместо продукти, услуги и строителни работи със същата основна 

функция, които иначе биха били предоставяни”. (Съобщение на 

Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 2008). 

                                           
106 E-mail: bogdanov_todorov@abv.bg 
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В НПДНЗОП съществуват текстове със спорен характер, пос-

тавящи под въпрос изпълнението на стратегическите цели за екологи-

зиране дейността на публичния сектор. В стратегическия документ 

(позоваващ се на Практическото ръководство за обществени поръчки) 

се посочва, че „зелените поръчки като цяло са доброволен инст-

румент. Възложителите преценяват дали и доколко да използват еко-

логичните съображения и на кой етап от процеса на възлагане на об-

ществената поръчка да заложат екологични изисквания” 

(Министерски съвет, 2011). Дефинирането на „зелените” обществени 

поръчки като „доброволен инструмент” и даването на право на 

възложителя да преценява доколко и кога да бъдат заложени 

екологичните критерии поражда съмнение относно изпълнимостта на 

заложените екологични цели, в основата на които е постигането на 

устойчиво развитие. В НПДНЗОП е заложена цел към централната 

администрация, според която се предвижда закупуването на 

екологични материали в „продуктови групи: Копирна и графична 

хартия; Офис ИТ оборудване; Офис осветление; Климатици; 

Почистващи продукти и услуги за почистване” (Министерски съвет, 

2011). Поставената цел е обвързана с количествени стойности, които 

са в процентно отношение спрямо общия брой обществени поръчки, 

сключени в периода 2012-2014 г, но информация относно 

изпълнението на заложена цел към момента липсва. 

Съществен момент във въвеждането на „зелените” обществени 

поръчки, като инструмент за постигане на национални, регионални и 

местни екологични цели, е включването им в „Националната 

стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 

2014-2020 г.” (НСРСОПБ) (Министерски съвет, 2014). В мярката 

„Практическа помощ за прилагането на новото законодателство” се 

посочва, че ,,Законът за обществени поръчки е своеобразен 

инструмент за налагане на зелените практики”. Отбелязан е Планът за 

,,зелени” обществени поръчки, като се посочва негова слабост, а 

именно „недостатъчно ясно формулираните продуктови групи, 

даващи представа за областите, в които държавата има интерес, 

ресурс и възможности да развие зеленото възлагане” (Министерски 

съвет, 2014). С цел „интензифицирането” на процеса по прилагане на 

политиката за „зелени” обществени поръчки, в НСРСОПБ е 

предвидена конкретна мярка, а именно „издаване на практическо 

помагало за възлагане на такива поръчки”.  
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2. Бариери при реализиране на „зелени” обществени поръчки  

 

Съществуват редица бариери, които затрудняват провеждането 

на политиката по разкриване и възлагане на „зелени” обществени. Въз 

основа на информация за резултатите от осъществен международен 

проект „Региони на устойчивите обществени поръчки” (Проект SPP 

Regions, финансиран по Програма Хоризонт 2020, 2016), могат да бъ-

дат представени следните бариери в процеса по предлагане и 

възлагане на „зелените” обществени поръчки: 

 „Възложителите нямат достатъчно опит поради факта, че за 

устойчивите/зелените поръчки критерият „най-ниска цена“ е неприло-

жим – необходима е методология, за която няма изградена практика и 

общовалидни „зелени/устойчиви“ критерии; 

 Няма единна политика за прилагане на устойчиви 

процедури – предвиждат се минимални критерии за унифицирани 

стоки/услуги (пр. транспортни средства); 

 Възложителите не разполагат с достатъчно квалифицирани 

експерти /енергийни мениджъри и/или мениджъри устойчиво разви-

тие/; 

 Възложителите избягват прилагането на зелени/устойчиви 

критерии поради невъзможността да се осъществи реален и/или пос-

ледващ контрол; 

 Често възложителите не съумяват да си изградят реален зе-

лен/устойчив критерий, поради липсата на ясна представа какъв 

следва да бъде той – приемат го за нещо много иновативно и/или 

специално, което само по себе си ще направи процедурата 

устойчива/зелена; 

 На лице е противоречива практика на различните контролни 

органи – Комисия за защита на конкуренцията, Агенцията по общест-

вени поръчки, управляващи органи и др. относно това, кога са нару-

шени принципите на свободна и лоялна конкуренция и на равнопоста-

веност и недопускане на дискриминация”. 

Идентифицирането на тези проблеми при провеждане на спе-

цифичния вид обществени поръчки, следва да е основа за актуализи-

рането на въведените регулации и политики. Съпоставката им, с до-

казали се добри практики би дало възможност за разписването на кон-

кретни стратегически насоки за стимулиране на публичния и частния 

сектор да използва по-устойчиво „зелените” обществени поръчки в 

своята дейност, с цел постигането на заложената национална цел за 

екологизиране на икономиката в страна. 
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3. Добри международни практики в областта на „зелените” 

обществени поръчки като инструмент за реализиране на полити-

ката за „зелена” икономика 
 

Реализирането на общи проекти и инициативи между публич-

ния и частния сектор, съобразени с критериите за устойчиво развитие 

допринасят за екологизирането на икономиката на национално, регио-

нално и местно равнище. Такава е практиката в редица страни от ЕС, 

а като „водеща в тази практическа пазарна философия, както и в 

много други екополитики, е Великобритания” (Енчев, 2010). 

Провеждането на държавната политика в областта на „зелените 

обществени поръчки” продължава почти 30 години, като в самото й 

начало (през 90-те години на миналият век) е включвала мерки за 

въвеждане на минимални изисквания към държавните институции за 

употреба на екологични стоки и услуги. След 2005 г. британското 

правителство въвежда „зелените” обществени поръчки като 

задължителен елемент в дейността на правителствените институции. 

В рамките на петнадесет години, тази правителствената политика се 

превръща в основен инструмент, чрез които бизнесът инвестира в 

нисковъглеродно и екологосъобразно производство на стоки и услуги.  

Подобни са и резултатите от публикувания „Доклад от прове-

дено бенчмаркетингово проучване на добрите практики в областта на 

„зелените” обществени поръчки и публичните услуги, предоставяни 

от публичната администрация на провинция Бергамо, Италия” 

(Проект: „Иновативен модел на публичните услуги в подкрепа за 

стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в 

община Карлово”, 2014). Според проучването, чрез „зелените” 

обществени поръчки в изследваната област е стимулирано местното 

икономическо развитие и са постигнати устойчиви „зелени” 

резултати, екологизиращи местната икономика. В доклада се 

отбелязва още, че „през последните години се отчита увеличаване на 

„зелените” обществени поръчки, които са били определящи за 

постигането на основните екологични цели в следните сектори: 

Енергетика: създаване на условия за енергийни спестявания, 

използването на енергия от възобновяеми източници и зелени горива; 

Стоки и услуги: спазване на стандартите, определени при употребата 

на материали, които не влияят на околната среда и общественото 

здраве; Рециклиране: насърчаване на разделянето на отпадъци чрез 

закупуване на рециклирани продукти и материали; Отпадъци: 

насърчаване между публичните органи разделянето и събирането на 

рециклируеми отпадъци”. 
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Идеята за увеличение на дела на възложените и реализирани 

„зелени” обществени поръчки се поставя като национална цел на пра-

вителството в Италия, която се записва в Националния план за дейст-

вие за зелени обществени поръчки. В него се посочва, че „най-малко 

към 50% от сключените договори с публичните власти и финансирани 

от бюджета следва да бъдат приложени екологични критерии”, т.е. 

правителствената политика, цели в бъдеще да насърчи публичния и 

частния сектор да инвестира повече в „зелени” дейности. В резултат 

от екологичните мерки на публичната администрация и ,,зелените“ 

инвестиции на частния сектор се наблюдава ръст на възложените 

,,зелени“ обществени поръчки, което води до разкриване на над 1600 

нови работни места. Проведено регионално бенчмаркетинг изследва-

не в провинция Ломбардия (административен регион в северна Ита-

лия) доказва, че предприетите екологичните мерки от публичната 

администрация и направените ,,зелените“ инвестиции допринасят за 

екологизирането на местната икономика и водят до устойчиви 

положителни социално-икономически резултати.  

 Действащи добри „зелени” практики в регион Ломбардия: 

1. Създадена Регионална компания за централизирано 

закупуване на стоки и услуги. 

През 2006 с регионален декрет 23/2006 публичната 

администрация на регион Ломбардия задължава 35% от закупените 

стоки от местните власти да бъдат от рециклирани материали. 

Създадени са 1600 работни места. Централизира се възлагането 

и сключването на договори за доставка на стоки и услуги, които са 

предназначени за всички централни органи на територията на 

региона. Нейни функции са:  

 да анализира предлагането и търсенето на стоки и 

услуги чрез съвременни технологични инструменти като електронни 

проучвания; 

 да публикува покани за участие в търгове и договори за 

възлагане за доставка на стоки и услуги, предназначени за един или 

повече възложители; 

 да влиза в споразумения, достъпни за публични 

администрации, установени на територията на Ломбардия; 

 да разрешава извършването на покупка в онлайн 

магазина чрез активиране на електронни конвенции; 

 да сключва рамкови споразумения и създава динамични 

системи за покупки; 

 да следи нивото на качеството на доставките при пряко 

управляваните договори 
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2. Разработена електронна платформа SINTEL. 

Електронната платформа SINEL обслужва интересите на 

заинтересованите лица според обхвата на работа на Регионална 

компания за централизирано закупуване на стоки и услуги, като 

предоставя възможност на организациите: 

 да изпълняват своите процедури за покупки изцяло 

безплатно, онлайн, и в пълна автономия; 

 за достъп до списък с електронни доставчици, който 

съдържа информация и документи, доказващи особеностите и 

характеристиките на предприятия, регистрирани в платформата. 

3. Приети са критерии за енергийна ефективност и 

устойчивост на околната среда. През 2013 г. в актуализирания 

Национален план за действие за зелени обществени поръчки е 

поставена национална цел, според която най-малко 50% от 

сключените договори с публичните власти и финансирани от бюджета 

да бъдат приложени екологични критерии. В критериите за енергийна 

ефективност и устойчивост на околната среда са посочени минимални 

екологични изисквания и са включени технически точки за награда за 

екологични характеристики. Съгласно тези критерии са избрани 

доставчици на: електрическа енергия; хартия в стекове; канцеларски 

продукти; услуги в туристическия бранш; копирни машини под наем; 

димомери; услуги и стоки отделно за местната полиция; сервизен 

център регионална преса. Регионалните и местните власти провеждат 

целенасочена политика към оптимизиране използването на 

възобновяема енергия. Според предприетата политика се цели 

превръщането на сектор селско стопанство в лидер, водещ до местно 

икономическо развити. 

Националната цел е подплатена и със законодателен декрет, 

като съгласно него се въвеждат специални изисквания към 

регионалните и местни власти, в чиито правомощия и дейности се 

вменява задачата да насърчат използването на „зелени” обществени 

поръчки. 

 Организиране и провеждане на „зелени” обществени 

поръчки в Провинция Бергамо, регион Ломбардия (обществен орган 

на местната власт) 

След редица инициативи, целящи регламентиране 

провеждането на „зелени” обществени поръчки е създадено 

специализирано „Ръководство за прилагане на „зелени” обществени 

поръчки от публичните власти”, наръчници съдържащи оперативни 

инструкции, правила, въведени са минимални „екологични” критерии 

и др. 
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На сайта на провинция „Бергамо”, с цел популяризиране на 

ползата и ефекта от провеждането и организирането на „зелени” 

обществени поръчки е създадена специализирана секция. 

Към действащата местна администрация е създаден 

специализиран отдел „Екология”, в чиито правомощия се включва 

осъществяването на дейности относно изпълнението на национални, 

регионални и местни политики по устойчиво развитие и по-специално 

провеждане на „зелени” обществени поръчки. 

Въведена е система за управление на околната среда и 

одитиране EMAS, сертифицирана по ISO 14001:2004. В обхвата на 

посочената система е да бъде осъществяван мониторинг върху броя на 

„зелените” обществени поръчки (отчетен е ръст на „зелените” 

обществени поръчки за периода 2012 г. спрямо 2011 г.). 

Основните сектори, в които се осъществяват „зелени” 

обществени поръчки са: строителство, услуги свързани с поддръжка и 

почистване, доставка на канцеларски материали, кетъринг и ваучери 

за храна, доставка на компютри и др. техника. Положителни 

тенденции, които се отчитат са: увеличен дял на фирмите, работещи 

със „зелени” обществени поръчки; стимулиране закупуването на 

местни продукти; увеличен „зелен” пазар. Отрицателни тенденции: 

липса на икономически ресурси, затруднения при осъществяване 

мониторинг поради липса на информация, необходимост да се 

гарантира приемственост в обучението/информацията на отделите, 

необходимост от даване на приоритет на „зелените” обществени 

поръчки. 

 Добри „зелени”практики за проведено публично-частно 

партньорство между местната власт и бизнеса в провинциите 

Бергамо и Павия, регион Ломбардия. 

1. Завод за компостиране в Гизалба. Изцяло частна 

инвестиция, след като местната власт организирана „зелена” 

обществена поръчка за доставка на суровина – зелени органични 

отпадъци от селскостопански дейности в района, които се преработват 

във висококачествена органична тор (компост), който се предоставя 

на земеделските производители в района. Ползите за общината е 

намален обем на органични отпадъци, по-чист въздух, води и почти 

нулева инвестиция на публични средства. Ползите за инвеститора са 

дългосрочно възвръщане на инвестицията, чрез гарантирани клиенти 

и положителен отраслов имидж на компанията. 

2. Фотоволтаична централа изградена върху бивше сметище 

на територията на община Осио Стто. Сключен е договор за ПЧП в 

дългосрочен период от 20 години, като общината осигурява терен и 
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определя условия за ползване на площадката. Ползите на общината са 

разрешените проблеми с площадката за депониране на отпадъци, чист 

въздух, постъпления в хазната, които се ползват за други екологични 

инициативи. Ползи за инвеститора са възвръщаемост на направената 

инвестиция, като е създаден икономически механизъм. 

3. Завод за преработка на отпадъци и производство на 

енергия REA Dalmine, Via Dossi sn 24044 Dalmine. Фирмата е част от 

Green Holding Group. Заводът преработва отпадъците на почти 200 

общини в провинцията. Ползите за провинция Бергамо и местните 

власти са решен проблем с твърдите битови отпадъци на общините, 

чист въздух, а ползата за инвеститора е печалбата от продажбата на 

електричество. 

4. Завод за преработка на отпадъци и производство на биогаз 

и енергия на територията на община Gropello Cairoli, провинция 

Павия. Ползите за общината са преработени органични отпадъци от 

домакинствата, заведенията за обществено хранене и предприятията 

от хранително вкусовата промишленост на нейната територия, чист 

въздух и вода, производство на зелена енергия, производство на 

екоторове (биокомпост). 

Въз основа на представената национална политика по 

отношение на „зелените” обществени поръчки и международен опит в 

областта на специфичния вид обществени поръчки във 

Великобритания и регион Ломбардия (Италия) биха могли да се 

изведат конкретни препоръки за актуализиране на действащата към 

момента политика в Република България: 

 Необходими са законодателни промени с цел 

провеждане на политиката към насърчаване употребата на „зелени” 

обществени поръчки. Законодателните промени са свързани със 

създаване условия за подписване на договори за обществени поръчки, 

но при изпълнение на определени задължителни критерии за 

екологичност; 

 Необходимо е в НПДНЗОП да бъде подчертана важната 

роля на институциите от публичния сектор при реализирането на 

политиката за „зелените” обществени поръчки, с което би следвало да 

се стимулира частния сектор да инвестира в създаването на 

екологични стоки и предоставянето на екологосъобразни услуги; 

 Необходими са по-целенасочени мерки от страна на 

изпълнителната и законодателната власт по отношение на политиката 

за „зелени” обществени поръчки. Чрез промяна в законодателството и 

въвеждането на изискване към органите на управление в публичната 

администрация да сключват определен брой „зелени” обществени 
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поръчки (в % от общия брой сключени обществени поръчки) за 

година, би могло да се стимулира частният сектор да направи 

инвестиции за осигуряването на необходимите за нуждите на адми-

нистрацията „зелени” стоки и услуги; 

 Чрез провеждане на информационни кампании относно 

ефекта от употребата на „зелени” стоки и услуги, да бъде направен 

опит за промяна в нагласата към „зелено” потребление, с което да 

бъде ограничено недоволството на обществото от по-високите 

финансови стойности на сключените договори от публичния сектор за 

„зелени” обществени поръчки. 

Реализирането на по-голям брой „зелени” обществени поръчки 

е причина за създаването на повече „зелени” проекти с подчертан 

екологичен характер. Съществен момент при провеждане на регула-

цията е, че законодателните промени и политиката по възлагане на 

„зелени” обществени поръчки трябва да бъде сведена до изпълнение и 

от представителите на местната администрация, т.е. в процеса на реа-

лизиране на мярката, от една страна, се оказва пряко екологично въз-

действие върху местната териториална единица, а, от друга върху 

икономическото развитие чрез създаването на нов вид „зелена” зае-

тост. 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 9. ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ГЪВКАВА ИНФРАСТРУКТУРА, НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА 

И УСТОЙЧИВА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ  

НА ИНОВАЦИИТЕ 

 

Доц. д-р Анастасия Марчева107 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

Транспортните услуги са ключов фактор за ефективното 

икономическо развитие Повече от 80% от товарите, предмет на 

международна търговия, се превозват по море и утвърждават морския 

транспорт като важен инструмент за търговията и глобализацията. 

През 2017 година общият обем на официалната помощ за 

развитие на икономическата инфраструктура на развиващите се 

страни достига US$59 млрд. Основни получатели са транспорта 

(US$21,6 млрд.) и сферата на банковите и финансовите услуги 

(US$13,4 млрд.) 

Характерно за 2018 г. е забавянето на темпове в световното 

промишлено производство, свързано с новите търговски тарифни 

ограничения, които задържат инвестирането и бъдещия растеж. 

Намалява и делът в икономически активното население на 

лицата, заети в промишленото производство (14,2% през 2018 г.), като 

резултат на постепенното преразпределение на факторите на 

производството от селското стопанство и промишлеността към 

сферата на услугите с висока добавена стойност. 

По-голяма част от населението в света живее в зони на 

действие на мобилна връзка, като 90% има достъп до 3G мрежи или 

мрежи с по-високо качество. Развитието на мобилните връзки е по-

бързо от нарастването на дела на ползващите Интернет. 

Наблюдава се намаляване на интензивността на глобалното 

изхвърляне на въглероден диоксид (CO2) от обработващата 

промишленост (емисиите достигат до 0,30 кг. СО2/US$1), което 

свидетелства за прекъсване на корелацията между обема на 

изхвърления въглероден диоксид и растежа на БВП.  

Делът на глобалния БВП, инвестиран в научни изследвания и 

разработки, през 2016 г. достига 1,68%. 
The Sustainable Development Goals Report 2019108 

                                           
107 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
108 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
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Цел 9. Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване 

на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на 

иновациите е представена в 8 макета и 12 показателя.109 

 
Макет 1. Разработване на устойчива, гъвкава и приобщаваща  

инфраструктура 

Цел 9.1 Развитие на качествена, надеждна, устойчива и адаптивна 

инфраструктура, включително регионална и трансгранична 

инфраструктура, за подкрепа на икономическото развитие и 

благосъстоянието на хората, като се обръща особено внимание на 

справедливия достъп за всички на достъпни цени 

Достъп до пътищата 

за селското население 

9.1.1 Дял от населението в селските райони, 

които живеят в рамките на 2 км от целогодишен 

път 

Обем на пътническите 

и товарните превози 

9.1.2 Обем на пътническите и товарните превози 

по вид транспорт 

 

Макет 2. Насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация 

Цел 9.2 Стимулиране на приобщаваща и устойчива индустриализация и 

значително увеличаване до 2030 година дела на индустрията в заетостта 

и в брутния вътрешен продукт в съответствие с обстоятелствата на 

национално равнище и удвояване на нейния дял в най-слабо развитите 

страни 

Добавена стойност 9.2.1 Добавена стойност на индустрията като дял от 

БВП и на глава от населението 

Заетост в 

индустрията 

9.2.2 Заетостта в индустрията като дял от общата 

заетост 

 

Дял на добавената стойност на индустрията в БВП (US$, 2010) 
Регион 2000 2005 2010 2014 2017 

Общо в света (брой) 15.3 15.5 15.9 16.2 16.5 

Европа  14.5 14.2 13.8 14.3 14.6 

Северна Америка  12.9 12.5 12.0 11.4 11.2 

Центална Азия 17.9 15.9 15.7 15.5 15.2 

Развиващи се страни без излаз на море 13.7 12.5 11.5 11.5 11.3 

Най-слабо развити страни 10.6 10.4 10.5 11.8 12.7 

Малки островни развиващи се държави 22.7 22.7 21.3 19.2 18.4 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 
 

                                           
109 https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+9; http://unsdsn.org/wp-

content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf; https://sdg-

tracker.org/infrastructure-industrialization 
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Макет 3. Увеличаване на достъпа до финансови услуги и пазари 

Цел 9.3 Увеличаване достъпа на малките промишлени и други 

предприятия, особено в развиващите се страни, до финансови услуги, 

включително кредити при достъпни условия, и интеграцията им в 

пазарите и веригите на добавена стойност 

Значение на малките 

предприятия 

9.3.1 Дял на малките предприятия в общия обем 

на добавената стойност на индустрията 

Малки предприятия с 

достъпни кредити 

9.3.2 Дял на малките предприятия с кредит или 

кредитна линия 

 

Макет 4. Подобряване на всички индустрии и инфраструктури  

за устойчивост 

Цел 9.4 Модернизиране до 2030 година на инфраструктурата и 

преоборудване на промишлените отрасли с оглед превръщането им в 

устойчиви, с повишена ефективност на използване на ресурсите и 

усвояване на повече чисти и природосъобразни технологии и 

индустриални процеси, като всички страни предприемат действия в 

съответствие със своите възможности. 

Емисии на CO2  9.4.1 Емисии на CO2 на единица добавена стойност 

 

Макет 5. Разширяване на научните изследвания и модернизиране  

на промишлените технологии 

Цел 9.5 Активизиране на научноизследователската дейност, подоб-ряване 

на технологичния капацитет на промишлените отрасли във всички 

страни, особено в развиващите се страни, включително насърчаване до 

2030 година на иновациите и значително увеличаване броя на научните 

работници и изследователи на един милион души, както и на публичните и 

частни разходи за научни изследвания и развитие 

Разходи за научно-

изследователска и 

развойна дейност 

9.5.1 Разходи за научноизследователска и 

развойна дейност, като дял от БВП 

Изследователи на един 

милион жители 

9.5.2 Изследователи (в еквивалент на пълен 

работен ден) на милион жители 

 

Макет 6. Улесняване на устойчивото развитие на инфраструктурата  

за развиващите се страни 

Цел 9.a Способстване на развитието на устойчива и адаптивна 

инфраструктура в развиващите се страни чрез засилена финансова, 

технологична и техническа подкрепа за страните в Африка, най-слабо 

развитите страни, развиващите се страни без излаз на море и малките 

островни развиващи се държави. 

Помощ за развитие на 

инфраструктурата 

9.a.1 Обща официална международна подкрепа 

(официална помощ за развитие плюс други 

официални потоци) за инфраструктура  
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Oфициални потоци (брутни плащания) за инфраструктура  

(млн. US$, 2017) 
Регион 2000 2005 2010 2014 2017 

Общо официални потоци 22,869.9 16,844.3 44,425.6 58,391.4 58,924.5 

Европа  805.0 720.9 3,068.3 3,009.3 2,169.0  

Латинска Америка и 

Карибите  

3,264.6 1,445.8 6,601.7 8,301.3 8,518.0 

Центална Азия 397.4 159.6 1,386.3 1,488.3 1,248.4 

Развиващи се страни без 

излаз на море 

2,128.2 2,288.9 5,283.9 5,751.8 6,887.7 

Най-слабо развити страни 3,484.6 3,412.9 5,703.9 7,814.2 9,690.8 

Малки островни развиващи 

се държави 

634.7 298.7 1,158.2 1,634.4 1,111.5 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 7. Подкрепа за развитие на отечествени технологии  

и диверсификация на индустрията 

Цел 9.b Подкрепа за развитието на технологиите на местно равнище, 

научните изследвания и иновациите в развиващите се страни, 

включително чрез осигуряване на благоприятна политическа среда за 

(наред с другото) индустриална диверсификация и добавяне на стойност 

към продуктите 

Средна и високотех-

нологична индустрия 

9.b.1 Добавена стойност на средната и високотехно-

логичната индустрия в общата добавена стойност 

 

Дял на добавената стойност на средната и високотехнологичната 

индустрия в общата добавена стойност (%) 
Регион 2000 2005 2010 2014 2017 

Общо в света (брой) 40.5 42.1 43.7 44.5 44.7 

Европа  42.2 43.5 45.3 47.2 47.4 

Северна Америка  40.7  43.1 46.1 48.0 47.5 

Центална Азия 6.9 7.0 7.6 8.5 7.7 

Развиващи се страни без излаз на море 18.3 8.7 9.9 10.5 9.9 

Най-слабо развити страни 7.9 8.0 9.1 9.6 10.4 

Малки островни развиващи се държави 54.7 56.8 60.8 58.5 59.0 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 8. Универсален достъп до информационни и комуникационни  

технологии 

Цел 9.c Значително увеличаване на достъпа до информационни и комуника-

ционни технологии и стремеж за осигуряване до 2020 година на всеобщ 

достъп до интернет на достъпни цени в най-слабо развитите страни 

Помощ за развитие на 

инфраструктурата 

9.c.1 Дял от населението, обхванато от 

мобилна мрежа, чрез технология 



220 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 10. НАМАЛЯВАНЕ 

НА НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТТА ВЪВ И МЕЖДУ СТРАНИТЕ 

 

Доц. д-р Анастасия Марчева110 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

Нарастването на доходите на най-малко обезпечените 40% от 

населението е съпроводено с увеличаващо се неравенство в доходите 

в много части на света, на които се пада по-малко от 25% от общия 

обем на доходите или потреблението. Сериозно безпокойство 

предизвиква фактът, че в много региони нараства делът на доходите 

на най-богатия един процент от населението.  

Значителният дял на обезценени кредитни активи (% на 

неработещите кредити от общия обема на отпуснатите кредити) е 

потенциален риск за устойчивостта на банковата система. В почти 

половината от докладвалите 138 страни делът на неработещите 

кредити е по-малко от 5%.  

Безмитният режим обхваща повече от 50% от износа на 

развиващите се страни, като засяга преди всичко промишления и 

селскостопански сектор на най-слабо развитите страни.  

Общият обем на предоставените през 2017 г. донорски 

средства на развиващите се страни достига US$414 милиарда, от 

които US$163 милиарда са постъпили по линия на общата помощ за 

развитие. 
The Sustainable Development Goals Report 2019111 

 

 

Цел 10. Намаляване на неравнопоставеността във и между 

страните е представена в 10 макета чрез 11 показателя.112 
 

Макет 1. Намаляване на неравенствата в доходите 

Цел 10.1 Плавно достигане до 2030 година и поддържане на ръст на 

доходите на най-бедните 40% от населението – в темпове, по-високи от 

средните за съответната страна. 

Неравенства 

в растежа на 

доходите 

10.1.1 Темпове на растеж на разходите на домакинствата 

или дохода на глава от населението сред най-ниските 40% 

от населението и общото население 

                                           
110 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
111 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
112 http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf; 

https://sdg-tracker.org/inequality; https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list; 

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+10  
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Макет 2. Насърчаване на всеобщото социално, икономическо  

и политическо включване 

Цел 10.2 Овластяване до 2030 година на всички хора и насърчаване на 

социалното, икономическото и политическото им приобщаване, 

независимо от възраст, пол, увреждане, раса, етническа принадлежност, 

произход, религия, социален и икономически статут или друг признак. 

Хората, живеещи с под 

50% от средния доход 

10.2.1 Процент на хората, живеещи с под 50% от 

медианния доход, по пол, възраст и лица с 

увреждания 

 

Макет 3. Осигуряване на равни възможности и прекратяване  

на дискриминацията 

Цел 10.3 Гарантиране на равни възможности и намаляване на 

социалното неравенство, включително чрез премахване на дискри-

минационните закони, политики и практики и насърчаване на адекватни 

политики, закони и действия в тази връзка 

Премахване на 

дискримина-

ционните 

практики 

10.3.1 Дял на населението, което съобщава, че се е 

чувствало лично дискриминирано или тормозено през 

предходните 12 месеца, въз основа на основание за 

дискриминация, забранено от международното право в 

областта на правата на човека. 

 

Макет 4. Приемане на фискални и социални политики,  

които насърчават равенството 

Цел 10.4 Приемане на политики, особено фискални политики и политики 

по отношение на трудовите възнаграждения и социал-ната закрила, и 

постепенно постигане на по-голямо равенство 

Политики за по-голямо 

равенство 

10.4.1 Дял на труда в БВП, включващ 

трансфери на заплати и социална защита 

 

Дял на труда в БВП (%) 
Регион 2000 2005 2010 2014 2017 

Общо в света  53.1  52.2  51.8  51.4  53.1  

Европа  57.6  58.7  56.7  56.6  57.6  

Северна Америка  60.7  59.4  59.3  58.8  60.7  

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 5. Подобрено регулиране на световните финансови пазари  

и институции 

Цел 10.5 По-добро регулиране и наблюдение на световните финансови 

пазари и институции, и засилване на прилагането на подобни регулации 

Регулиране на финансовите пазари 10.5.1 Показател за финансова 

стабилност 
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Макет 6. Засилено представителство на развиващите се страни  

във финансовите институции 

Цел 10.6 Гарантиране на засилено представителство на развиващите се 

страни и право на глас в процеса на вземане на решения в 

международните икономически и финансови институции с глобален 

обхват с оглед превръщането им в по-ефективни, отговорни, надеждни и 

легитимни институции 

Право на глас на 

развиващите се страни 

10.6.1 Процент на членовете и право на глас на 

развиващите се страни в международни 

организации 

 

 

Макет 7. Отговорни и добре управлявани политики за миграция 

Цел 10.7 Улесняване на законна, организирана, безопасна и отговорна 

миграция и мобилност на хора, включително чрез прилагане на планирани 

и добре управлявани миграционни политики 

Разходи за набиране на 

мигранти 

10.7.1 Разходи за рекрутиране, поемани от 

заетите като част от годишния доход, получен 

в страната на местоназначението 

Добре планирани 

миграционни политики 

10.7.2 Брой страни, които са въвели добре 

управлявани миграционни политики 

 

 

Макет 8. Специално и диференцирано третиране за развиващите се  

страни 

Цел 10.a Прилагане на принципа за специално и разграничително 

третиране на развиващите се страни, по-специално най-слабо развитите 

страни, в съответствие със споразуменията в рамките на Световната 

търговска организация 

Диференцирани тарифи 

за най-слабо развитите 

страни 

10.a.1 Дял на тарифните линии, прилагани за 

внос от най-слабо развитите страни и 

развиващите се страни с нулева тарифа 

 

 

Макет 9. Насърчаване на помощта за развитие и инвестициите  

в най-слабо развитите страни 

Цел 10.b Насърчаване на официалната помощ за развитие и финансовите 

потоци, в това число преките чуждестранни инвестиции, за най-

нуждаещите се държави, по-специално най-слабо развитите страни, 

страните в Африка, малките островни развиващи се държави и 

развиващите се страни без излаз на море, в съответствие с националните 

им планове и програми. 

Помощ за развитие и 

инвестиции 

10.b.1 Общи ресурсни потоци за развитие, по 

страни-получатели и донори и вид на потока 
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Ресурсни потоци (нетни плащания) за развитие 

(млн. USD) 
Регион 2000 2005 2010 2014 2017 

Общо ресурсни потоци 134019.8 290067.1 524264.8 320354.2 413963.7 

Европа  5698.4 15713.3 7740.7 2896.3 8173.5 

Централна Азия 1789.6 2517.8 2673.0 9,151.2 -963.7 

Латинска Америка и 

Карибите  

43346.6 56917.1 97500.8 97371.4 56816.5 

Африка на юг от Сахара 10477.4 45,059.2 49041.0 71258.1  61958.0  

Развиващи се страни без 

излаз на море 

8933.5 18471.7 28615.1 38219.1 31449.2  

Най-слабо развити страни 13115.4 25372.1 46302.2 48470.9  55369.3  

Малки островни 

развиващи се държави 

4177.0 5523.5 22306.8 5978.2 10594.8  

Неразпределене обща 

помощ за развитие 

45118.1 41684.6 198574.4 8308.1 127002.7  

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 10. Намаляване на транзакционните разходи за мигрантски  

преводи 

Цел 10.c Намаляване до 2030 година до под 3% на разходите по сделки за 

изпращане на парични преводи от мигранти и ликвидиране на коридорите 

за изпращане на парични преводи с разходи, по-високи от 5% 

Разходи за парични преводи 10.c.1 Разходи за преводи като част от 

превежданите суми 
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GOAL 10: REDUCE INEQUALITY WITHIN AND AMONG COUNTRIES 

 

Assist. prof., PhD Roman Y. Zvarych113,  

Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine 

 

 

Despite decades of substantial progress in boosting prosperity and 

reducing poverty, the world continues to suffer from substantial 

inequalities. For example, the poorest children are four times less likely 

than the richest children to be enrolled in primary education across 

developing countries. Among the estimated 780 million illiterate adults 

worldwide, nearly two-thirds are women. Poor people face higher risks of 

malnutrition and death in childhood and lower odds of receiving key health 

care interventions. Such inequalities are associated with high financial cost, 

affect economic growth, and generate social and political burdens and 

barriers. But leveling the playing field is also an issue of fairness and 

justice that resonates across societies on its own merits. These substantive 

considerations highlight the importance of directing attention to the 

problem of inequality. 

Some level of inequality is desirable to maintain an appropriate 

incentive structure in the economy or simply because inequality also 

reflects different levels of talent and effort among individuals. However, 

the substantial inequality observed in the world today offers ample room 

for taking on inequality. Doing so without compromising growth is not 

only possible, but can be beneficial for poverty reduction and shared 

prosperity if done smartly. A trade-off between efficiency and equity is not 

inevitable. The evidence that equity enhancing interventions can also 

bolster economic growth and long-term prosperity is wide-ranging. To the 

extent that such interventions interrupt the intergenerational reproduction 

of inequalities of opportunity, they address the roots and drivers of 

inequality, while laying the foundations for boosting shared prosperity and 

fostering long-term growth. Reducing inequalities of opportunity among 

individuals, economies, and regions may also be conducive to political and 

societal stability and social cohesion. In more cohesive societies, threats 

arising from extremism, political turmoil, and institutional fragility are less 

likely. 

Global inequality is driven by changes both of the inequality within 

countries and the inequality between countries. The below visualization 

shows how both of these changes determine the changing global inequality. 

                                           
113 E-mail: romazvarych@yahoo.com 
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Inequality within countries followed a U-shape pattern over the course of 

the 20th century. Inequality between countries increased over the course of 

2 centuries and reached its peak level in the 1980s according to the data 

from Bourguignon and Morrison shown here. Since then, inequality 

between countries has declined. As is shown in the visualization below, the 

inequality of incomes between different countries is much higher than the 

inequality within countries. The consequence of this is that the trend of 

global inequality is very much driven by what is happening to the 

inequality between countries. 

Developing countries’ increased shares of world output, 

international trade and manufacturing production may create the 

impression of widespread development. This is misleading, as much of the 

catch-up is concentrated in a few countries: China, Hong Kong, India, 

Indonesia, Malaysia, the Republic of Korea, Singapore and Thailand in 

Asia; Argentina, Brazil and Mexico in Latin America; and South Africa in 

Africa. This group of 12 countries is diverse in size and history. Their 

catch-up processes have not been uniform in terms of starting points or 

speed. Yet their overwhelming importance is clear enough. 

 

 
Fig. 1. Trends in the average economic inequality within regions 

 

Between 1970 and 2015, within the developing world, their GDP 

share increased from 62 percent to 69 percent, although their population 

share decreased from 66 percent to 60 percent. Over the same period, their 

shares of total exports more than doubled from 33 percent to 73 percent, of 

total imports rose from 41 percent to 74 percent, and of foreign exchange 

reserves increased from 41 percent to 76 percent. Between 1980 and 2015, 

their shares of manufacturing value added rose from 70 percent to 88 

percent, and of manufactured exports from 78 percent to 88 percent. Their 
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share of FDI stocks, both inward and outward, was in the range of two-

thirds to three-fourths. 

 

 
Fig. 2. GDP Per capita divergence between industrialized 

 and developing countries 

 

In effect, much of the developing world’s catch-up in 

industrialization and development is concentrated in a dozen countries, 

where economic growth was associated with a structural change in output 

and employment, even if it did not lead to improved living conditions for 

most people. The recent impressive but uneven growth of developing 

countries has three consequences. First, gaps have widened among 

countries. Second, some countries, or regions within countries, have been 

excluded from development. Third, widespread poverty persists in a world 

with pockets of prosperity. The divergence in per capita incomes among 

countries in the developing world is new. The least developed countries 

(LDCs) provide a striking illustration. In nominal terms, the average GDP 

per capita in LDCs was one-fifth of that in developing countries and one-

fiftieth of that in industrialized countries. Economic development simply 

did not create social opportunities for most people. 

The exclusion of the LDCs from development is an important factor 

underlying international inequalities in the world as a whole and within the 

developing regions. There is similar exclusion of regions within countries. 

This is not altogether new. But markets and liberalization tend to widen 

disparities, because there is a cumulative causation that creates market-

driven virtuous or vicious circles. Regions that are better endowed with 

natural resources, physical infrastructure, and educated or skilled labour 

experience rapid growth. On the whole, there has been progress, although 

its distribution is unequal across and within countries. Per capita incomes 

are just arithmetic means, while social indicators are mere statistical 

averages. And neither captures the well-being of the poor. Measures of 

poverty, ranging from simple to complex, highlight the reality that absolute 

deprivation, even if it has diminished over time, persists and is widespread. 
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MAKE CITIES AND HUMAN SETTLEMENTS 

INCLUSIVE, SAFE, RESILIENT AND SUSTAINABLE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ГРАДОВЕТЕ И НАСЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА В ПРИОБЩАВАЩИ, БЕЗОПАСНИ, СТАБИЛНИ  

И УСТОЙЧИВИ ЦЕНТРОВЕ 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 11. 

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ГРАДОВЕТЕ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В 

ПРИОБЩАВАЩИ, БЕЗОПАСНИ, СТАБИЛНИ И УСТОЙЧИВИ ЦЕНТРОВЕ 
 

Доц. д-р Анастасия Марчева114 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

В периода 1990-2016 г. делът на градското население в света, 

живеещо в гета е намаляло от 46% на 23%, като резултат на 

собственото увеличаване и миграция на селското население към 

градовете. През 2016 г. в гета или неофициални селища са живели 

малко повече от един милиард души, от които 589 милиона в Източна, 

Юго-Източна, Централна и Южна Азия. 

Делът на градското население с удобен достъп до обществен 

транспорт остава невисок, особено в развиващите се страни. По данни 

на 227 града от 78 страни през 2018 г. във всички региони на света 

удобен достъп до обществен транспорт са имали средно 53% от 

градското население. 

В света 2 милиарда души нямат достъп до услуги по събиране 

на отпадъците, а 3 милиарда души са лишени от достъп до системи за 

редовно изхвърляне на отпадъците. В периода 2010–2018 г. делът на 

събираните твърди отпадъци в света е около 81%. 

През 2016 г. девет от десет души в градовете са дишали въздух, 

неотговарящ на нормите на Световната здравна организация за 

качество на въздуха по съдържание на твърди частици. 

В значителна част от градовете възникват трудности с 

осигуряване на удобен достъп до открити обществени пространства. 

По данни за 2018 г. от 220 града в 77 страни само 21% от населението 

има удобен достъп до открити места за обществено ползване. 

Националната градска политика е набор от политически 

стратегии, насочени към решаване проблемите на урбанизацията. В 

началото на 2019 г. такава политика е била разработена в 150 страни и 

почти в половината от тях тя се осъществява.  
The Sustainable Development Goals Report 2019115 

 

 

                                           
114 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
115 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
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Цел 11. Трансформиране на градовете и населените места в 

приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове е 

представена 10 макета чрез 15 показателя.116  
 

Макет 1. Безопасно и достъпно жилище 

Цел 11.1 Осигуряване до 2030 година на достъп за всички до подходящо и 

безопасно жилище и основни услуги на достъпна цена, както и 

подобряване, хигиенизиране и модернизиране на бедните предградия 

Градско население, 

живеещо в гета 

11.1.1 Част от градското население, живеещо в гета, 

неформални селища или неадекватни жилища 

 

Макет 2. Достъпни и устойчиви транспортни системи 

Цел 11.2 Осигуряване до 2030 година на достъп за всички до безопасни, 

достъпни и устойчиви транспортни системи на приемливи цени, 

подобряване на безопасността по пътищата, особено чрез разширяване 

мрежата на обществения транспорт, като се обръща особено внимание 

на потребностите на хората в уязвимо положение, жените, децата, 

лицата с увреждания и по-възрастните хора 

Достъп до обществен 

транспорт  

11.2.1 Дял от населението, което има удобен 

достъп до обществен транспорт по пол, възраст и 

хора с увреждания 

 

Макет 3. Приобщаваща и устойчива урбанизация 

Цел 11.3 Засилване до 2030 година на устойчивата и приобщаваща 

урбанизация и на капацитета за интегрирано, устойчиво и с широко 

участие в планиране и управление на заселването във всички страни 

Устойчиви темпове 

на урбанизация 

11.3.1 Коефициент на потребление на земя спрямо 

темпа на растеж на населението 

Управление на 

градското 

планиране 

11.3.2 Дял на градовете със структури с пряко 

участие на гражданското общество в 

градоустройственото планиране и управлението, 

които функционират редовно и демократично 

 

Макет 4. Защита на световното културно и природно наследство 

Цел 11.4 Засилване на усилията за опазване и съхранение на световното 

културно и природно наследство 

Защита на 

културното 

наследство 

11.4.1 Общи разходи (публични и частни) на глава от 

населението, изразходвани за опазване, защита и 

съхраняване на цялото културно и природно наследство 

 

                                           
116 https://sdg-tracker.org/cities; https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/; 

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf; 

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+11 
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Макет 5. Намаляване на неблагоприятните последици  

от природните бедствия. 

Цел 11.5 Значително намаляване до 2030 година броя на загиналите и 

засегнатите от стихийни бедствия и значително намаляване на причи-

нените от бедствия, в това число водни бедствия, преки икономически 

загуби спрямо глобалния брутен вътрешен продукт, като се обръща 

особено внимание на защитата на бедните и хората в уязвимо положение 

Смърт и 

наранявания от 

природни бедствия 

11.5.1 Брой на смъртните случаи, изчезналите 

лица и пряко засегнатите лица, дължащи се на 

бедствия, на 100000 население 

Икономически 

загуби от природни 

бедствия 

11.5.2 Преки икономически загуби, свързани с 

глобалния БВП, щети на критичната 

инфраструктура и брой на прекъсванията на 

основните услуги, дължащи се на бедствия 

 

Макет 6. Намаляване въздействието на градовете върху околната среда  

Цел 11.6 Намаляване до 2030 година на вредното въздействие на 

градовете върху околната среда на глава от населението, включително 

като се обръща особено внимание на качеството на въздуха и 

управлението на градските и други отпадъци 

Управление 

на твърдите 

отпадъци 

11.6.1 Съотношение на твърдите градски отпадъци, 

събирани редовно и с достатъчно окончателно изхвърляне 

на всички генерирани градски твърди отпадъци 

Замърсяване 

на градския 

въздух 

11.6.2 Средни годишни нива на финни прахови частици 

(напр. PM2.5 и PM10) в градовете (претеглени за 

населението) 

 

Макет 7. Осигуряване на достъп до безопасни и приобщаващи зелени  

и обществени пространства 

Цел 11.7 Осигуряване до 2030 година на всеобщ достъп до безопасни, 

приобщаващи и достъпни публични и зелени площи, по-специално за 

жените и децата, по-възрастните хора и лицата с увреждания 

Отворени 

пространства 

в градовете 

11.7.1 Среден дял на застроената градска територия, която 

е открито пространство за обществено ползване за всички, 

по пол, възраст и хора с увреждания 

Безопасни 

пространства 

в градовете 

11.7.2 Дял на лицата, пострадали от физически или 

сексуален тормоз, по пол, възраст, статус на инвалидност 

и място на настъпване, през предходните 12 месеца 

 

Макет 8. Силно планиране на национално и регионално развитие 

Цел 11.a Стимулиране на положителните икономически, социални и 

екологични връзки между градските, крайградските и селските райони 

чрез засилване на устройственото и стратегическото планиране на 

националното, регионалното и местното развитие. 
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Градско и 

регионално 

планиране 

11.a.1 Дял на населението, живеещо в градове, които 

изпълняват планове за градско и регионално развитие, 

интегрирайки прогнозите за населението и нуждите от 

ресурси, по големина на градовете 

 

Макет 9. Прилагане на политики за включване, ефективност  

на ресурсите и намаляване на риска от бедствия 

Цел 11.b Значително увеличаване до 2020 година броя на градовете и 

селищата, приемащи и прилагащи интегрирани политики и планове, 

насочени към приобщаване, ресурсна ефективност, смекчаване на 

въздействието и приспособяване към изменението на климата, 

устойчивост спрямо бедствия, разработване и прилагане на цялостни 

процедури за управление на риска от бедствия на всички равнища в 

съответствие с Декларацията от Сендай и Рамката за намаляване риска 

от бедствия 2015–2030 година 

Интегрирано 

управление 

на риска от 

бедствия  

11.b.1 Брой държави, които приемат и прилагат 

национални стратегии за намаляване на риска от 

бедствия в съответствие с Рамката на Сендай за 

намаляване на риска от бедствия за периода 2015–2030 г. 

Местно 

управление 

на риска от 

бедствия 

11.b.2 Дял от местните власти, които приемат и прилагат 

местни стратегии за намаляване на риска от бедствия в 

съответствие с националните стратегии за намаляване на 

риска от бедствия 

 

Макет 10. Поддръжка на най-слабо развитите страни за устойчиво  

и издръжливо строителство 

Цел 11.c Подкрепа за най-слабо развитите страни, включително чрез 

финансова и техническа помощ, за изграждане на устойчиви и 

издръжливи сгради с използване на местни материали 

Устойчиви и 

издръжливи 

сгради в най-слабо 

развитите страни 

11.c.1 Дял от финансовата подкрепа за най-слабо 

развитите страни, която е предназначена за 

изграждането и модернизирането на устойчиви, 

издръжливи и ресурсно ефективни сгради с 

използване на местни материали 
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ENSURE SUSTAINABLE CONSUMPTION  

AND PRODUCTION PATTERNS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ МОДЕЛИ  

НА ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 12. ОСИГУРЯВАНЕ НА 

УСТОЙЧИВИ МОДЕЛИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 

 

Доц. д-р Анастасия Марчева117 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

През 2017 г. (с нарастващи темпове след 2000 г.) световното 

потребление на материални ресурси достига 92,1 млрд. тона 

(увеличение 170,8%), а материаленият отпечатък на глава от 

населението за година достига 12,2 тона (увеличение 138,6%). 
По прогнози, без незабавни и съгласувани политически мерки, 

добивът на полезни изкопаеми в света до 2060 г. ще нарасне до 190 

млрд. тона. 

Значително се е увеличил и показателят за ресурсни разходи на 

човек от населението (през 1990 г. за задоволяване на потребностите 

на един човек са използвани около 8,1 тона природни ресурси, а през 

2015 г. са използвани почти 12 тона).  

За промяна на парадигмата, в полза на рационални модели на 

потребление и производство, е необходимо наличие на детайлно 

разработена национална нормативна база и политически инструменти. 

През 2018 г. 71 страни и Европейският съюз съобщават, че имат 

разработени около 303 политически инструмента. 

Необходимо е да се вземат спешни мерки, при които 

задоволяването на сегашните материални потребности няма да доведе 

до прекомерна експлоатация на ресурси и деградация на околната 

среда. Тези мерки трябва да включват политика, насочена към 

повишаване ефективността на използването на ресурси, намаляването 

обема на отпадъците и въвеждането на принципи, осигуряващи 

устойчивост във всички сектори на икономиката. 
The Sustainable Development Goals Report 2019118 

 

Цел 12. Осигуряване на устойчиви модели на потребление и 

производство е представена в 11 макета чрез 13 показателя.119 
 

 

                                           
117 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
118 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
119 http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf; 

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+12; https://sdg-tracker.org/ 

sustainable-consumption-production; https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 
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Макет 1. Прилагане на 10-годишната рамка за устойчиво потребление 

и производство 

Цел 12.1 Прилагане на десетгодишната рамка от програми за устойчиво 

производство и потребление, предприемане на действия от всички 

държави (начело с развитите страни), като се отчитат развитието и 

възможностите на развиващите се страни 

Планове за действие 

за устойчиво 

потребление и 

производство 

12.1.1 Брой държави с национални планове за 

действие за устойчиво потребление и производство, 

или устойчиво потребление и производство, 

включено като приоритет или цел в националните 

политики 

 

 

Макет 2. Устойчиво управление и използване на природните ресурси 

Цел 12.2 Постигане до 2030 година на устойчиво управление и ефективно 

използване на природните ресурси 

Материален 

отпечатък 

12.2.1 Материален отпечатък, материален отпечатък на 

глава от населението и материален отпечатък в БВП 

Вътрешно 

потребление 

на материали 

12.2.2 Вътрешно потребление на материали, вътрешно 

потребление на материали на глава от населението и 

вътрешно потребление на материали на единица БВП 

 

 

Материален отпечатък в света 
 2000  2005  2010  2015  2017  

Общ материанен отпечатък (млн. 

тона) 

53826.4 64573.2 76532.8 87435.2 91973.9 

Материален отпечатък на глава от 

населението (тона) 

8.8  9.9  11.0  11.8  12.2  

Материален отпечатък на единица 

БВП (кг./US$1, 2010 г.) 

1.08  1.12  1.16  1.16  1.16  

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 

 

Макет 3. Намаляване наполовина на глава от населението  

в световен мащаб на хранителните отпадъци 

Цел 12.3 Намаляване наполовина до 2030 година разхищаването на храни в 

световен мащаб и на хранителните отпадъци на глава от населението в 

търговията на дребно и в потреблението, намаляване на загубите на храна 

по веригите на производството и доставките, включително загубите след 

прибиране на реколтата 

Глобална загуба на храна 12.3.1 Глобален индекс на загуба на храна 
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Макет 4. Отговорно управление на химикалите и отпадъците 

Цел 12.4 Постигане до 2020 година на екосъобразно управление на химика-

лите и всички отпадъци през целия им жизнен цикъл в съответствие с 

международно приетите рамки и значително намаляване на изпускането 

им във въздуха, водите и почвите с оглед свеждане до минимум на неблаго-

приятните им въздействия върху човешкото здраве и околната среда 

Международни 

споразумения 

за опасни 

отпадъци 

12.4.1 Брой страни по международни многостранни 

споразумения в областта на околната среда за опасни 

отпадъци и други химикали, които изпълняват своите 

ангажименти и задължения при предаването на 

информация, според изискванията на всяко съответно 

споразумение 

Генериране на 

опасни 

отпадъци 

12.4.2 Образувани опасни отпадъци на глава от 

населението и дял на третираните опасни отпадъци по 

вид на третиране 

 

Макет 5. Значително намаляване генерирането на отпадъци 

Цел 12.5 Значително намаляване до 2030 година на генерирането на 

отпадъци чрез предотвратяване, намаляване, преработване и повторно 

използване 

Норми на рециклиране 12.5.1 Национален процент на рециклиране, 

тонове рециклиран материал 

 

Макет 6. Насърчаване на компаниите да възприемат устойчиви  

практики и отчитане на устойчивостта 

Цел 12.6 Насърчаване на дружествата, особено големите и транс-

национални компании, да приемат устойчиви практики и да интегрират 

информацията за устойчивостта в отчетния си цикъл 

Компаниите публикуват 

доклади за устойчивост 

12.6.1 Брой компании, които публикуват 

доклади за устойчивост 

 

Макет 7. Насърчаване на устойчиви практики в областта  

на обществените поръчки 

Цел 12.7 Насърчаване на устойчиви практики за възлагане на обществени 

поръчки в съответствие с националните политики и приоритети 

Национални планове за 

устойчиви обществени 

поръчки 

12.7.1 Брой на страните за прилагане на 

устойчиви публични политики и планове за 

действие за обществени поръчки 

 

Макет 8. Насърчаване на всеобщото разбиране за устойчив начин  

на живот 

Цел 12.8 Осигуряване до 2030 година на подходяща информираност и 

осведоменост на всички хора и навсякъде относно устойчивото развитие 

и начините на живот в хармония с природата 
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Разбиране на 

устойчив начин 

на живот 

12.8.1 Степен, до която глобалното гражданско и 

образованието за устойчиво развитие са включени 

(приобщаващо образование за изменение на климата)  

 

Макет 9. Подкрепа на научния и технологичен капацитет на развива- 

щите се страни за устойчиво потребление и производство 

Цел 12.a Подкрепа за развиващите се страни за укрепване на научния и 

технологичния им капацитет с цел преминаване към по-устойчиви модели 

на потребление и производство 

Подкрепа за капацитета 

на развиващите се страни 

за устойчиво 

производство 

12.a.1 Подкрепа за развиващите се страни в 

областта на научноизследователската и 

развойната дейност за устойчиво потребление и 

производство и здрави технологии 

 

Макет 10. Разработване и прилагане на инструменти за мониторинг  

на устойчивия туризъм 

Цел 12.b Разработване и прилагане на инструменти за мониторинг на 

последствията от устойчивото развитие за туризма, който създава 

работни места и популяризира местната култура и продукти 

Мониторинг на 

устойчивия 

туризъм 

12.b.1 Брой устойчиви стратегии за туризъм или 

политики и планове за действие, изпълнявани с 

договорени инструменти за мониторинг и оценка 

 

Макет 11. Премахване нарушенията на пазара, които насърчават  

разточително потребление 

Цел 12.c Рационализиране на неефективните субсидии за изкопаеми 

горива, които насърчават разточителното потребление, чрез премахване 

изкривяванията на пазара в съответствие с обстоятелствата на 

национално равнище, включително чрез преструктуриране на данъчното 

облагане и постепенно премахване на вредните за околната среда 

субсидии, където съществуват – за да се компенсират въздействията им 

върху околната среда, при пълно отчитане на специфичните нужди и 

условия в развиващите се страни и намаляване до минимум на 

евентуалните неблагоприятни въздействия върху развитието им по начин, 

който защитава бедните и засегнатите общности 

Премахване на 

субсидиите за 

изкопаеми горива 

12.c.1 Субсидии за изкопаеми горива на единица БВП 

(производство и потребление) и като процент от 

общите национални разходи за изкопаеми горива 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Черенков В. И.120, Марьяненко В. П.121, Нос В. А.122,  

Черенкова Н. И.123, Цой Е. В.124 

 

 

1. Маркетинг как философия и технология реализации концепции 

устойчивого развития 

 

Маркетинг, понимаемый как философия и технология 

бизнеса125, естественным образом оказался в центре событий при 

разработке и реализации концепции устойчивого развития126. Несмотря 

на то, что концепция «устойчивого маркетинга» (sustainable marketing) 

стала разрабатываться российской школой маркетинга позже, она в ней 

достаточно хорошо представлена127. Выше, в разделе по терминоло-

гической парадигме устойчивого развития мы сформулировали обосно-

ванность использования термина «маркетинг устойчивости» в русско-

язычной терминосреде и далее именно этим термином и пользуемся 

(заметив попутно, что в России термины эти используются практически 

как синонимы. Значимость маркетинга для устойчивого развития кос-

венно может быть подтверждена тем, что за год (с мая 2018) русско-

язычный Google стал давать почти вдвое больше откликов на «мар-

кетинг устойчивости». 

Задача маркетинга устойчивости - не только обеспечение 

эффективной купли-продажи, но и реализация изучения влияния 

                                           
120 Черенков Виталий Иванович - д.эк.н., профессор, Высшая школа менеджмента 

Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: cherenkov_47@mail.ru 
121 Марьяненко Виктор Павлович - д.эк.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, e-mail: prof.marianenko@mail.ru 
122 Нос Виктор Анатольевич - д.эк.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. e-mail: 79119200511@yandex.ru 
123 Черенкова Наталия Ивановна – к.фил.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, e-mail: cherenkovanat51@gmail.com 
124 Цой Екатерина Владиславовна – к.эк.н., финансовый директор ООО «НЭК», г. 

Санкт-Петербург, e-mail: tsoykatya@mail.ru 
125 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг – СПб., Питер, 1999 
126 Dam K.Y. and Apeldoorn P.A.C. 1996 “Sustainable Marketing”. Journal of 

Macromarketing 16(2): pp. 45-56 
127 Юлдашева и др. 2017 Устойчивый маркетинг: теория и практика устойчивого 

потребле-ния. Монография / О.У., Ю.Н. Соловьева, О.А. Погребова, Е.В. Халина, 

О.И. Ширшова. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ 
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маркетинговых действий на холистическую экосистему128, что аналогично 

концепции корпоративной социальной ответственности бизнеса, но 

представленной на макро- и/или мета- уровне (национальной, 

региональной или глобальной) маркетинговой среды. Перманентная 

эволюция маркетинговой теории и практики, отражающая коренные 

изменения отношений в интерфейсе «БИЗНЕС – ОБЩЕСТВО – 

ПРИРОДА» действительно демонстрирует существенную 

трансформацию маркетинговых концепций. Этиология маркетинга 

устойчивости может быть представлена следующими этапами129:  

(1) концепция общественного, или социо-этического 

маркетинга, (societal marketing)130;  

(2) концепция социального маркетинга (social marketing)131;  

(3) концепция зеленого маркетинга (green marketing)132,  

(4) концепция (расширенно толкуемых вариантов) 

экологического маркетинга (ecological marketing)133;  

(5) концепция энвиронментального маркетинга (environmental 

marketing)134,  

(6) концепция маркетинга отношений (relationship marketing)135.  

В связи с этим представляет особый интерес процесс вызревания 

концепции маркетинга устойчивости в русле общей эволюции 

маркетинговых концепций (табл. 1).  

 

 

                                           
128 Bosch, J. and Bosch-Sijtsema, P. (2014) "ESAO: A Holistic Ecosystem-Driven 

Analysis Model". C. Lassenius and K. Smolander (Eds.) Software Business. Towards 

Continuous Value Delivery. 5th International Conference, ICSOB 2014, Paphos, Cyprus, 

June 16-18, 2014, vol. 182 pp. 179â193 , URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-

08738-2_13 (accessed 12.02.18.) 
129 Багиев Г.Л., Черенков В.И., Черенкова Н.И. Маркетинг для реализации 

концепции устойчивого развития: сущность и терминологическая парадигма // 

Известия СПбГЭУ, 2018, №3. 
130 Feldman, L.P., 1971, “Societal Adaptation: A New Challenge for Marketing”, Journal 

of Marketing, Vol. 35 Issue 3, pp. 54-60. 
131 Kotler, Ph. and Zaltman, G. 1971. Social Marketing: An Approach to Planned Social 

Change, Journal of Marketing, Vol. 35, pp. 3-12. 
132 Ottman, J. 1993. Green Marketing: Challenges & Opportunities for the New Marketing 

Age. NTC Business Books. Lincolnwood, Illinois. 
133 Henion, K.E. and Kinnear, T.C. 1975, Ecological Marketing, American Marketing 

Association 
134 Peattie, K. 1995. Environmental Marketing Management. 1st ed. Pitman Publishing. 

UK. 309 pages 
135 Jackson, B.B. 1985 Winning and Keeping Industrial Customers: The Dynamics of 

Customer Relationships. Heath, Lexington, MA, 
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Таблица 1. 

Становление концепции маркетинга устойчивости 

Год Свидетельства появления и содержание концепций маркетинга  

1902 Мичиганский и Иллинойский университеты - первые курсы маркетинга 

1903 У. Д. Скотт – Учебник и соответствующий курс «Теория рекламы» 

1904 Пенсильванский университет - регулярные курсы маркетинга 

1920 П. Т. Черрингтон – первый учебник «Элементы маркетинга» 

1955 С. Дж. Леви – концепция имиджа бренда 

1956 В. Смит – сегментация рынка 

1957 Дж. Мак-Китерик – концепции маркетинговой ориентации и 

маркетинг-менеджмента  

1959 А. Шухман – концепция маркетингового аудита  

1960 Т. Левит – концепция маркетинговой миопии (близорукости)  

1962 Р. Бартельс – концепция макромаркетинга 

1963 У. Лазар и Э. Дж. Келли - психографический анализ для 

сегментации рынка 

1964 Н. Борден – первичная концепция маркетинг-микса (более 10 

переменных) 

1964 Дж. Мак-Карти – концепции маркетинг-микса 4Р-парадигма 

1964 Дж. Дин – концепция жизненного цикла товара  

1967 Дж. Ховард и Дж. Шет – теория покупательского поведения на 

основе бихевиоризма 

1969 Ф. Котлер и С. Леви - концепция расширенного маркетинга 

1971 Ф. Котлер и Г Залтман - социальный маркетинг 

1971 Л. П. Фельдман - социо-этический или общественный, 

маркетинг 

1972 Дж. Траут и Э. Райт – концепция позиционирования 

1974 Ф. Котлер и С. Леви – концепция демаркетинга 

1975 «Зеленый», или экологический, маркетинг - Воркшоп АМА 

1977 Л. Шостак – концепция маркетинга услуг 

1981 Ф. Котлер и Р. Сингх – концепция стратегического маркетинга 

1983 Т. Левит – концепция глобального маркетинга 

1984 Л. П. Фримен– концепция стейхолдер-маркетинга  

1985 Б. Джексон – концепция маркетинга отношений 

1986 Ф. Котлер – концепция мегамаркетинга, + 2Р (Power & PR) + 4Р-

парадигма 

1996 К. Дэм и П. Апельдурн – концепция устойчивого маркетинга 

1999 Г. Л. Багиев – концепция маркетинга взаимодействия 

2002 Дж. К. Бартельс и У. Нелиссон – маркетинг для устойчивости 
Источник: – Багиев Г.Л., Черенков В.И. 2018 Современный маркетинг как философия и 

технология устойчивого развития // Проблемы современной экономики, №3 (с 

сокращениями). – полужирный шрифт - «предтечи» маркетинга устойчивости. 
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Этиология «маркетинга устойчивости» берет начало в идее 

всеобщности и первопричинности категории обмена в природе, 

обществе и маркетинге, что позволяет осуществлять формальный 

перенос маркетинговых концепций в среду общественных отношений и 

событий, что следует из собственно определения социального 

маркетинга136: «Социальный маркетинг представляет собой разработку, 

внедрение и управление программами, рассчитанными на оказание 

влияния на приемлемость социальных идей и влекущих за собой 

рассмотрение планирования, ценообразования, коммуникации, 

дистрибьюции и маркетинговых исследований относительно товара». 

Достаточно взять любой распространенный в России переводной 

учебник, чтобы заметить почти полное сходство этого определения с 

определением маркетинг-менеджмента. Позднее это довольно 

формальное, или «техническое», определение социального маркетинга 

уступило место «каноническому» определению Американской 

ассоциации маркетинга (АМА): «Маркетинговая деятельность, 

разрабатываемая для оказания такого влияния на поведение целевой 

аудитории, в результате которого выигрыши от данного поведения 

предназначаются маркетером, в первую очередь, для данной аудитории 

или общества в целом, а не для самого маркетера» [https://www.ama.org/]. 

В несколько иной редакции определяется, что137 социальный маркетинг 

служит целям социальных изменений, достигаемых при помощи 

маркетинговых методов, что должно влиять на поведение общества, 

причем не для обеспечения выигрыша инициирующего маркетинговые 

действия маркетера, а для создания выигрыша для общества в целом. 

Это – довольно альтруистическая концепция, вполне соответствующую 

концепции корпоративной социальной ответственности, но входящую в 

явное противоречие с редко теперь упоминаемым основным законом 

капитализма. Если перейти с уровня микроэкономики на уровень 

макроэкономики или мезоэкономики (города, регионы), то эта 

концепция родственная концепции устойчивого развития 

модифицируется в концепцию макросоциального маркетинга 

(macrosocial marketing)138. В маркетинговой литературе обнаруживается 

                                           
136 Kotler, Ph. and Zaltman, Op. cit. 
137 Hunt, Sh.D. 2011. Sustainable marketing, equity, and economic growth: a resource-

advantage, economic freedom approach, Journal of the Academy of Marketing Science, 

Vol.39, pp. 7-20 
138 Kennedy, A.-M. 2016. Macro-social Marketing. Journal of Macromarketing, 36(3), 

354–365. https://doi.org/10.1177/0276146715617509 p. 354  

Truong, V. D. 2017 Government-led Macro-social Marketing Programs in Vietnam: 

Outcomes, Challenges, and Implications. Journal of Macromarketing. 37(4). 
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родственная эволюции концепции устойчивого развития и довольно 

убедительная периодизация становления «маркетинга устойчивости»139, 

изначально зарождающегося в недрах зеленого маркетинга:  

Первый период (1970-е гг.) определяется как «изначально зеле-

ный» экологический маркетинг (ecological marketing), который сфокуси-

рован на проблемах окружающей среды (загрязнение воздуха, 

истощение запасов нефти, заражение почвы/воды пестицидами, и т.п.). 

Отмечалось140, что большую роль в изменении покупательских 

предпочтений и опасений (применения в пищевой продукции 

консервантов и ГМО) и их влиянии на продавцов, сыграли 

общественные движения типа антиконсьюмеризма и 

энвиронментализма, а также СМИ и соответствующее законодательство. 

Оказалось, что покупатели действительно в большей степени стали 

покупать товары и услуги у тех компаний, которые позиционируются 

как заинтересованные в решении проблем защиты окружающей среды. 

Правда, опросы показали довольно естественный в условиях 

ограниченной покупательной способности результат: примерно ¾ 

респондентов понимают проблемы окружающей среды и позитивно 

относятся к устойчивому потреблению, однако лишь ¼ готова нести до-

полнительные расходы. 

Второй период (1980-90-е гг.) вывел на авансцену несколько 

более широкий термин – «энвиронментальный маркетинг» 

(environmental marketing), отражающий необходимость пропаганды 

экологически чистых технологий; вызревание концепции «зеленого 

покупателя» с учетом его вкусов, взглядов и предпочтений. На 

стороне продавца/производителя появилось понятие и оценка 

«добродетельных» социально-экономических характеристик. Кроме 

того, стали вырабатываться и применяться меры по стимулированию 

маркетеров к выработке у них системного взгляда на бизнес с учетом 

его экологических и социально-экономических последствий и 

соответствующего поведение (менеджерских решений).  

Третий период (конец 1990-х гг. и далее) – появляется понятие 

«маркетинг устойчивости» – этот термин отражает ту цель, для 

которой служит этот конкретный вид маркетинга, а именно141: 

«обеспечение устойчивого развития и устойчивой экономики, в 

                                           
139 Peattie, K. 2001. Towards sustainability: The third age of green marketing. The Marketing 

Review, 2(2), pp. 129–146. 
140 Kotler., Ph., 2011. Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative, 

Journal of Marketing, Vol.75, July, pp. 132–135. 
141 Peattie, K. 2001. Op. cit. 
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которую интегрированы полные энвиронментальные издержки (full 

environmental costs) производства и потребления». 

Несмотря на то, что в этой периодизации показаны основные ха-

рактеристики периодов становления маркетинга устойчивости, нас бо-

льше привлекает иная, более интересная и, на наш взгляд, четче концеп-

туально представленная периодизация становления концепции «устой-

чивого маркетинга»142, которую целесообразно рассмотреть подробнее, с 

целью раскрыть детализацию этиологии «маркетинга устойчивости»:  

(1) эмбриональная стадия (embryo stage) (работы до 1974);  

(2) экологический маркетинг (1975-1989);  

(3) «зеленый» маркетинг ("green" marketing) (1990-2000);  

(4) «маркетинг устойчивости» (работы после 2000).  

Первая стадия развития, или эмбриональная стадия, 

становления «маркетинга устойчивости», известная также как социо-

экологический (socio-ecological) маркетинг, обязана своей 

концептуализацией незаслуженно слабо представленному в российской 

экономической литературе Ро Олдерсону (Wroe Alderson), которого за 

рубежом именуют [Shaw et al., 1989] «отцом современного 

маркетинга»143. Этот выдающийся маркетолог, пожалуй, впервые 

детально проанализировал взаимодействие между маркетинговой 

системой (обслуживающей рыночные обмены), обществом и 

окружающей средой, что позволило ему концептуализировать 

маркетинг в терминах воздействия маркетинговой деятельности на 

социальную/природную окружающую среду. Впрочем, подобное тол-

кование целей и задач маркетинга было довольно эпизодическим и не 

получило широкого распространения даже в среде маркетинговых 

авторов. Вероятно, в силу того, что комментируемая работа144 

появилась во время доминанты неоклассического маркетинга, в 

соответствии с которым модель поведения акторов рынка не 

принимала в расчет ни альтруизма, ни обязательств перед этическими 

ценностями, ни общественных интересов, широкого распространения 

идеи Ро Олдерсона не получили. Собственно современная ситуация с 

теоретическим маркетингом в России очень на это похожа – «в почете» 

пока лишь «рыночный маркетинг» как ускоритель продаж.  

                                           
142 Katrandjiev, H. 2016. Ecological Marketing, Green Marketing, Sustainable Marketing: 

Synonyms оr аn Evolution оf Ideas?, Economic Alternatives, Issue 1: 71-82 
143 Shaw, E.H., Lazer, W. and Pirog, S.F. 1989. Wroe Alderson: father of modern 

marketing, European Business Review, 19(6): 440-451  
144 Alderson, W. 1957. Marketing Behavior and Executive Action: A Functionalist 

Approach to Marketing Theory. Homewood, IL: Richard D. Irwin. 
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Вторая стадия, представляет экологический маркетинг, в 

первую очередь сфокусированный на чисто энвиронментальных, или 

экологических, проблемах (например, разливы нефти, загрязнение 

воздуха, истощение нефтегазовых месторождений, заражение 

экосистем пестицидами/гербицидами). Впрочем, рассматривая 

покупателей как важную часть экосистемы, маркетологи уделяли 

внимание идентификации товарных рядов и компаний, в тех случаях, 

когда это было связано с усугублением или смягчением 

экологических проблем. Особой популярностью экологический 

маркетинг не пользовался ни среди производителей, ни среди 

покупателей (платить больше за сомнительную экологичность не 

привлекало)145. 

Третья стадия – зеленый маркетинг – обязана, как это часто 

бывает, такому драйверу изменений в обществе как страх. 

Происходит серия техногенных экологических катастроф, если не 

глобального, то континентального масштаба. Мощный выброс 

токсичных газов на заводе по производству пестицидов в г. Бхопал 

(Индия) с многочисленными человеческими жертвами (1984); 

катастрофа на Чернобыльской АЭС (1986); авария танкера Exxon 

Valdez и разлив нефти у берегов Аляски (1989); все это дает толчок 

зеленому движению, которое становится также фактором 

политической (а латентно и конкурентной) борьбы. Как раз в эти годы 

(1987) «устойчивое развития» конституируется – Отчет «Наше общее 

будущее». Несмотря на то, что мы отмечали политическую и 

социальную демагогию присущую этой концепции устойчивого 

развития, все же она дала позитивные результаты Так, на этой стадии 

произошел реальный сдвиг в пользу разработки и внедрения 

безотходных технологий (циркулярный технологический цикл). 

Появились в заметном числе «зеленые потребители» (green 

consumers), которые стараются избегать таких товаров, которые 

составляют потенциальную опасность для здоровья, существенно 

угрожают окружающей среде, являются следствием чрезмерного 

расходования природных ресурсов, а также связаны с жестокостью по 

отношению к животным. Соответствующая этим веяниям концепция 

экологического качества (ecological quality) концептуализируется как 

«всеобщий менеджмент энвиронментального качества» (total quality 

environmental management, TQEM) и кодифицируется (1996) в 

международном стандарте ISO 1400. Следует делать различия между 

                                           
145 Katrandjiev, H. 2016 Op. cit. 
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зеленым маркетингом и экологическим маркетингом, поскольку в 

последнем случае146:  

 система корпоративного маркетинг-менеджмента должна 

принимать в расчет фундаментальные внешние (по отношению к цепи 

поставок конкретной компании) факторы глобального потепления, 

изменений климата, сокращения озонового слоя (элемент устойчивого 

производства);  

 происходит стимулирование интерес рынка (спрос) к эко-

логически дружественным товарам (элемент устойчивого пот-

ребления); 

 имеет место – в предположении благоприятной реакции 

«зелёных покупателей» на экотовары – перенос акцентов внимания в 

маркетинговых коммуникациях на товары, с маркировками такого рода 

как: «биоразлагаемый контент», «без сульфатов», «без нитратов», «без 

консервантов»; «без ГМО» (элемент устойчивого брендинга); 

 покупатель, а за ним и розничные магазины/сети, начи-

нают интересоваться эко-характеристиками всей цепи поставок (яйца 

от «свободных» несушек, косметика, которая не тестируется на 

животных, «биофрукты» и «биоовощи») (элемент логистики 

устойчивости); 

 анонсируется применение новых, пригодных для вторич-

ной переработки упаковочных материалов (элемент обратной 

логистики устойчивости); 

 возрастает важность и частота маркетинговых исследо-

ваний, посвященных вопросам экологического маркетинга (элемент 

маркетинга устойчивости). 

Нетрудно заметить, что учет этих факторов влечет 

дополнительные издержки для компании/продавца, что вызывает 

естественное сопротивление широкому внедрению этой концепции. 

Кроме того, есть проблема убеждения и проверки эко-продукции на 

истинность со стороны покупателей. Трудно, например, поверить в йогурт 

«без консервантов» и кусочками фруктов при указанном сроке годности 

от двух недель до месяца.  

Четвертая стадия, оформляющаяся на рубеже миллениума, 

отличается концептуализацией «маркетинга устойчивости», а первое 

его формальное определение147 выглядит почти как синтез 

                                           
146 Ibid. 
147 Fuller, D. A. 1999. Sustainable Marketing: Managerial-Ecological Issues, Thousand 

Oaks, Calif. : Sage Publications, URL: https://sustainabledevelopment.un.org/ content/ 

documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definiton_rev.pdf (accessed on December 

2018.) 
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классического определения маркетинг-менеджмента с определением 

задач экологического маркетинга: процесс планирования, внедрения и 

контроля за разработкой, установлением цены и дистрибьюцией товара, 

исполняемые таким образом, чтобы обеспечить строгое одновременное 

соблюдение следующих трех в условиях действия свободных 

рыночных сил конфликтующих меду собой требований:  

(1) удовлетворение потребностей покупателя;  

(2) обеспечение достижения целей организации;  

(3) сохранения гармонии с релевантной экосистемой. 

Иными словами, «маркетинг устойчивости» должен стать тем 

сложнейшим механизмом, который должен обеспечить гармонию раз-

нообразных интересов множества покупателей, общества в целом (по-

нимаемого как сложная экосистема) и, конечно, бизнеса. Заметим, что 

если бы фантастическим образом все бы субъекты бизнеса придержи-

вались маркетинга устойчивости, то роль государства-модератора была 

бы сведена к минимуму. Подобное место и функции «маркетинга ус-

тойчивости» вполне соответствует ключевому и базовому принципу 

устойчивого развития, а именно148: «интеграция энвиронментальных, 

социальных и экономических интересов во всех аспектах принятия 

решений». Это требование указанной трехсторонней интеграции нахо-

дит себе место во многих работах по устойчивому развитию, что поз-

воляет сделать четкое дитанцирование концепции устойчивого 

развития от других теорий развития149. По сути дела, этиология мар-

кетинга устойчивости показывает изменении логики поведения акторов 

бизнеса: от логики рынка до логики устойчивости (табл. 2), а чтобы это 

произошло ментальный конструкт устойчивости должен быть построен 

(воспитан) у большинства человечества. 

Несмотря на то, что этиология маркетинга устойчивости дово-

льно хорошо представлена и проанализирована за рубежом, нам не 

удалось найти чёткий ответ на вопрос, каким образом должна быть 

достигнута эта идиллическая «тройная» интеграция, поскольку как сам 

процесс маркетинговой деятельности, так и экологические 

мероприятия требуют затрат и, по нашему мнению, вступают в 

противоречие с известным но непопулярным ныне основным 

                                           
148 Emas, R. 2015. The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining 

Principles, Brief for GSDR, URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/ 

documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definiton_rev.pdf (accessed on December 

2018.) 
149 Dernbach, J. C. 2003. Achieving sustainable development: The Centrality and multiple 

facets of integrated decisionmaking, Indiana Journal of Global Legal Studies, 10(1): 247-

285. 
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экономическим законом капитализма. А то, что современный 

капитализм часто определяется как корпоративный капитализм, скорее 

выделяет ведущие силы и основных бенифициаров глобального 

капиталистического производства. 

 

Таблица 2. 

Логика рынка и логика устойчивости  

Характеристики Логика рынка Логика устойчивости 

Экономическая 

система 

Рыночный / 

неолиберальный 

капитализм 

Устойчивый капитализм / 

Некапиталистические 

подходы 

Логика системы Редукционизм  Холизм 

Источники 

идентичности 

Маркетер как 

максимизатор прибыли 

Маркетер как поло-

жительный вкладчик в 

развитие общества и 

окружающей среды 

Источники 

легитимации 

Максимизация прибыли / 

Экономическая отдача 

акционерам 

Вклад в развитие общества 

и окружающей среды / 

Ценности для 

стейкхолдеров 

Базис миссии Максимизация прибыли / 

Экономическая отдача 

акционерам 

Вклад в развитие общества 

и окружающей среды / 

Доход для стейкхолдеров 

Базис внимания Создание ценности для 

покупателей 

Создание ценности для 

покупателей, общества и 

окружающей среды 

Базис стратегии Конкуренция Кооперация  

Временные 

перспективы 

Краткосрочные 

(немедленные продажи и 

ежеквартальные отчеты) 

Долгосрочные эффекты 

(включая 

межпоколенческие 

эффекты) 

Роль образования Работают готовые 

профессионалы 

Создание «глобальных 

граждан», критических 

мыслителей и свободных 

студентов 
Источник: Kemper, A.J., Hall, M.C. and Ballantine, P.W. 2019 Marketing and 

Sustainability Business as Usual or Changing Worldviews?, Sustainability, 11(780); 

doi:10.3390/su11030780 

 

Например, в начале 2017 года, компания Ferrero быстро и 

интенсивно «погасила» скандал, инициированный организацией 

European Food Safety Authority, которая выразила «потенциальную 

озабоченность в отношении здоровья» в связи в применением 

пальмового масла в агрессивно рекламируемой (включая Россию, где 
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особый акцент сделан на детях) сладкой пасте Nutella и других 

продуктах Ferrero. Появилась волна публикаций, доказывающих не то 

что безопасность, но даже несомненную полезность применения в 

пищевых продуктах пальмового масла «при использовании правильной 

технологии»150. 

Подводя итог представлению этиологии маркетинга устойчи-

вости, следует упомянуть об особенностях вхождения «маркетинга 

устойчивости» в российский научный оборот, где, справедливости ра-

ди, следует сказать эта маркетинговая концепция впервые появилась 

под термином «устойчивый маркетинг»151, совместимость которого с 

семантикой устойчивого развития мы подвергали критике152. 

Поэтому, приводим здесь лишь один из вариантов дефинирования 

такого типа маркетинга153, где собственно концепция «устойчивого 

маркетинга» толкуется как «адаптация методологии и практики 

маркетинга в целях поддержания устойчивости бизнеса для развития 

предпринимательства и совершенствования бизнес-отношений». 

Далее добавляется, что эта концепция «способствует устойчивости 

компаний и рынков на основе использования методов и приемов 

социально ответственного маркетинга, поддержки и защиты 

экологических систем во внешней и внутренней маркетинговой 

среде». Не спорим, назначение «устойчивого маркетинга» служить 

особым многомерным маркетинговым инструментом, согласующим 

часто довольно противоречивые интересы стейкхолдеров бизнеса. 

Однако дальнейшая нечеткость снижает, на наш взгляд, ценность 

этого определения. В первой части, после верного назначения 

(«адаптация») появляется довольно вольная трактовка целей – «для 

развития предпринимательства и совершенствования бизнес-

отношений». Кроме того, «устойчивость бизнеса», вероятно, следует 

понимать (в отсутствие соответствующих разъяснений) как мик-

роэкономическую категорию, тогда как «устойчивое развитие, которо-

му должен служить «устойчивый маркетинг» – категория макроэконо-

мическая. Упоминаемый во второй части определения «социально-от-

                                           
150 Scutti, S. 2017. “Nutella defends its use of palm oil, deemed a 'potential health concern”, 

CNN, January 13 URL: http://edition.cnn.com/2017/01/12/health/palm-oil-controversy-

food/index.html [Accessed оn November 2017] 
151 Скоробогатых И.И., Лукина А.В., Мусатова Ж.Б. 2013. Концепция устойчивого 

маркетинга // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. 

Плеханова. №4, с.6-18. 
152 Багиев Г.Л., Черенков В.И., Черенкова Н.И. Маркетинг для реализации 

концепции устойчивого развития: сущность и терминологическая парадигма // 

Известия СПбГЭУ, 2018, №3. 
153 Скоробогатых и др. 2013 Цит. соч. 
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ветственный маркетинг» (societal marketing), понимаемый как филосо-

фии поведения организаций, учитывающих проблемы ухудшения сос-

тояния окружающей среды, нехватки ресурсов, демографического 

взрыва и связанных с ним бедности и голода, что выдвигает так на-

зываемый социально-ответственный маркетинг, появляется154 в 

начале 1970-х гг., тогда как (см. выше) начало «устойчивого», или 

«социо-экологического» маркетинга относится к 2000 г. Наконец, 

требует пояснений трактовка «экологических систем во внешней и 

внутренней маркетинговой среде».  

Завершая этот раздел о месте и роли маркетинга в реализации 

концепции устойчивого развития, повторим, что общим местом сегодня 

является понимание маркетинга как философии и технологии бизнеса. 

Если бизнес должен меняться, обеспечивая как минимум устойчивое 

производство (sustainable production), то именно маркетинг устойчи-

вости (в том числе, на макро уровне, понимаемый как 

макросоциальный маркетинг) составляет необходимый для этой цели 

механизм. Если рассматривать маркетинг как технологии бизнеса, то 

методы маркетинговых исследования – от классических статистических 

и эконометрических до нейромаркетинговых – можно считать 

идеологически нейтральными и, поняв их прикладные возможности, 

вводить в практику маркетинговых исследований и маркетинговых 

действий (программ), деля акцент на целях и задачах устойчивого 

развития. Однако подобная социально-политическая нейтральность не 

свойственна философии, поскольку трудно представить философию 

отстраненную от идеологического состояния того общества, в котором 

она развивается. Так или иначе, в основах любой идеологии, 

понимаемой, в самом лапидарном выражении, как совокупность 

создаваемых человеческой мыслью неких идеалов, лежит осознанно 

или интуитивно принимаемая на данный исторический период и в 

данной нации философия. Понятие «маркетинговая идеология»155 

довольно широко используется в работах западных ученых, 

понимающих под ней некоторое мировоззрение, обнаруживаемое среди 

маркетинг-менеджеров, исследователей и маркетинговых авторов, 

включающее в себя идеи и ценности, которые публично применяются 

для того, чтобы оправдать в глазах потребителей и всего общества 

маркетинговые действия, которые формируют и сами формируются за 

счет рыночных взаимодействий и политического регулирования. 

                                           
154 Черенков В.И. 2004, Эволюция маркетинговой теории и трансформация домини-

рующей парадигмы маркетинга, Вестник СПБГУ, Серия 8, Менеджмент, с. 3-32. 
155 Levy, S. J. & Luedicke, M. K. (2013). From Marketing Ideology to Branding Ideology. 

Journal of Macromarketing, 33(1), pp. 58-66. doi: 10.1177/0276146712459656 
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Существующий в обществе критицизм по отношению к маркетинговой 

деятельности (часто сомнительные с точки зрения этики реклама, 

продвижение, брендинг) и государственные регулятивные меры (нап-

ример, ограничения мест и времени продаж, а также дополнительные 

налоги относительно ряда аддиктивных и вредных товаров) давно уже 

породили развитие идеи самоконтроля и социальной ответственности 

за маркетинговые действия и постепенно превратились в понятие 

«устойчивого, позитивного или зеленого маркетинга». 

 

2. Логистика как механизм пространственного распространения 

практики устойчивого развития 

 

Современная логистика, изначально представляющая собой реа-

льную инфраструктуру экономического развития, интегрирующую и – 

в соответствии с интересами и задачами отдельных бизнес-акторов и их 

стейкхолдеров в сетях поставок – управляющая направлениями и 

контентом логистических (прямых и обратных) товарно-материальных, 

информационных и финансовых потоков, представляет собой сегодня 

тот динамический социально-экономический механизм, без которого не 

может быть реализована концепция устойчивого развития156. Следова-

тельно, имеет место необходимость трансформации понимания задач 

логистики в свете концепции устойчивого развития. Задачи корпора-

тивной социальной ответственности логистических компаний 

(агентств) приобретают новое значение, модифицируясь при переходе с 

интракорпоративного уровня на уровень интеркорпоративных 

отношений между взаимодействующими акторами сетей поставок и, 

далее, на уровень супракорпоративных отношений, куда включаются 

релевантные региональные, национальные и глобальные социально-

экономические и политические институты. Если маркетинг 

устойчивости рассматривается как философия и технология 

устойчивого развития, то логистика, понимаемая как управление 

разнородными необходимыми для функционирования общества 

потоками, в ее ипостаси логистики устойчивости может быть лучше и 

легче понята с применением маркетингового подхода.  

Концептуально-теоретические основы логистики устойчивости 

требуют существенной проработки, поскольку они являются 

достаточно важными, так как позволяют выработать у будущих и 

настоящих логистов новую ментальность (конструкт устойчивости), 

                                           
156 Нос В.А., Черенков В.И. Некоторые вопросы становления и реализации 

концепции логистики устойчивости // Журнал правовых и экономических 

исследований, Гатчина, №3, 2018, С. 175–188 
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соответствующую общей концепции устойчивого развития. Как было 

показано при обосновании уместности применения маркетингового 

подхода к вопросам концептуализации международной логистики157, 

существует генетическая близость таких дисциплин как «Логистика» и 

«Маркетинг»158. Кроме того, как мы показали выше, имеет место более 

высокий уровень концептуализации именно маркетинга устойчивости 

как современной концепции маркетинга, стоящей в оппозиции к 

традиционному, с теми или иными оговорками, но ориентированному 

на прибыль продавца/производителя, понимаемого как философия 

любого бизнеса в условия рыночной экономики. Эти положения, на 

наш взгляд, позволяют применить методологию маркетинга и 

некоторые его (адаптированные) концепции к задачам 

концептуализации логистики устойчивости. Заметим, что применение 

маркетингового подхода выглядит вполне обоснованным в силу 

всеобщности основной и исходной категории маркетинга – обмен. 

Кроме того, маркетинговый подход как отражение генетической связи 

маркетинга и логистики159 уже оправдал себя в ходе развития теории, 

определения предметной области и уточнения понятийно-категориа-

льного аппарата многих родственных дисциплин. Путь к выработке 

маркетингового подхода к концептуализации логистики оказался дли-

тельным и трудным, как в России, так и за рубежом160. Такое 

положение дел типично для конвенциональных дефиниций, к классу 

которых относятся и маркетинг и логистика. Для нашего случая 

применения маркетингового подхода к логистике устойчивости, важно 

понимать этот подход как способ социально-экономической и 

экологической адаптации в контексте концепции устойчивого развития. 

Перспективность маркетингового подхода к концептуализации 

логистики устойчивости видится авторам в том, что в нем отмечаются 

такие детерминанты маркетинг-менеджмента как «адаптация», «среда» 

и «интеграция». Применительно к логистике устойчивости, можно 

предложить такое толкование этих детерминант161: 

                                           
157 Черенков В.И. 2016, Основы международной логистики, 2016, СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та: С.21-24 
158 Battaglia, A.J. 1994, “Beyond Logistics: Supply Chain Management (Operations)”, 

Chief Executive (US), Nov.–Dec., 99, pp.48-49. 
159 Grundey, D. 2004 Demand for Interdisciplinary Skills in Marketing and Logistics: The Case 

of Lithuanian Enterprises, [Online] URL: http://www.mikroekonomia.net/ system/ publication_ 

files/289/original/2.pdf?1314950750 [accessed on November 2018] 
160 Lynch, J. and Whicker, L. 2008 Do marketing and logistics understand each other? An 

empirical investigation of the interface activities between logistics and marketing”. 
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 адаптация поведения всех участников цепи (сети) 

поставок, или логистических стейкхолдеров, к нормам и ценностям 

устойчивого развития;  

 понимание среды, в которой функционирует цепь (сеть) 

поставок, как ГСЭ-системы;  

 интеграция как стремление к единым нормам и 

ценностям логистики устойчивости на всем протяжении цепи (прост-

ранстве сети) поставок, достигаемым либо принятием указанных норм 

и ценностей указанными участниками (стейкхолдерами), или их 

заменой, если это оказывается невозможным.  

Прежде чем перейти к логике становления логистики устой-

чивости, рассматриваемой как пространственно-временной «механизм 

распространения устойчивости», отметим, что, несмотря на общую 

тенденцию считать логистику включенной в менеджмент поставок, 

граница между логистическим менеджментом и менеджментом цепей 

поставок предстает довольно расплывчатой. Установлено, что: «ме-

неджмент цепей поставок представляет собой координацию процессов 

производства, складирования, размещения производственных объек-

тов и транспортировки между участниками (звеньями) цепи поставок, 

чтобы достичь наилучшего сочетания прямых/обратных связей и 

эффективности для обслуживаемого рынка»162. В этом случае, дав, на 

наш взгляд, вполне приемлемое определение менеджмента цепей 

поставок этот же автор резко ограничивает и обедняет предметную 

область логистики, а именно [ibid]: «Логистика обычно относится к 

таким видам деятельности, которые проявляются в рамках единой 

организации… концентрирует свое внимание на таких видах деятель-

ности как закупки, дистрибьюция, техническое обслуживание и 

управление складскими запасами.» Заметим, что здесь теряется 

концептуальное предназначение логистики – организация управления 

товарными, финансовыми и информационными, прямыми и 

обратными, потоками с определенной стратегической целью, которую 

для логистики устойчивости авторы видят в комплексном 

(материальном, финансовом, информационном) обеспечении решения 

задач по реализации концепции устойчивого развития.  

В свою очередь, Европейский комитет по стандартизации 

(European Committee for Standardization) так определяет логистику: 

«Планирование, выполнение и контроль движения и размещения ра-

ботников и/или товаров, а также относящихся к таковому движению и 

размещению поддерживающих видов деятельности, в пределах не-

                                           
162 Hugos, M.H. (2010) Essentials of Supply Chain Management, Wiley, 304 pages – р.3 
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которой системы, организованной для достижения конкретных 

целей». Логика этого официального определения предполагает, что 

логистические процессы/операции163не замыкаются «в рамках единой 

организации», но простираются в сети поставок от ее «корней» 

(inbound logistics – входящая логистика) до «кроны» (outbound logistics 

– исходящая логистика). Завершим нашу критику ограничительного 

толкования логистики следующим положением, соответствующим 

нашему пониманию логистики: «Логистика охватывает все стадии 

воспроизводства – снабжение, производство товаров и услуг, сбыт, 

включая транспортировку и хранение -— как единый процесс преоб-

разования предмета труда в продукт труда и рассматривает этот про-

цесс с позиции движения потоков»164.  

Что касается разграничения предметных областей логистики и 

менеджмента цепей поставок, то рассмотрев постановку этого вопроса 

в обстоятельных зарубежных и отечественных теоретических исследо-

ваниях, мы согласились со следующим утверждением165: «… исследо-

вания в области управления цепями поставок находятся на этапе 

концептуального становления, особенностью которого является замет-

ное преобладание работ, ориентированных на практические потреб-

ности бизнеса.» до сих пор сохранило силу. В еще большей степени это 

касается понимания сущности и назначения логистики устойчивости, 

где устойчивость логистики часто отождествляется с надежностью166. 

Тем не менее, компании, заботящиеся о своей репутации, декларируют 

свою приверженность логистике устойчивости как некую миссию ком-

пании. Приведем (с сохранением стиля) принципы экологической 

устойчивости, которым обязуется следовать компания «Аркас 

Логистик Сервис Групп» [http://www.arlogic.net/ru-RU/yctonhnbar-

jiornctnka], хотя доказательной базы реализации этой декларации 

(например, по степени соответствия серии стандартов «ISO 14000 – 

экологический менеджмент» по ключевым индикаторам 

устойчивости167 на этом сайте нет; нет и ссылок на возможный 

                                           
163 Черенков В.И. 2016, Основы… Цит. соч.С. 39-41 
164 Логистика и управление цепями поставок: монография / Терешкина Т.Р. и др. – 

СПбГТУРП, 155 с. 
165 Федотов Ю.В., Кротов К.В. (2011) Управление цепями поставок: проблемы опре-

деления термина и области исследований. // Российский журнал менеджмента Том 

9, № 2. 
166 Логистика и управление.. Цит. соч. С. 88 
167 Saeed, M.A. and Kersten, W. 2017 “Supply chain sustainability performance indicators 

- a content analysis based on published standards and guidelines”, Logistics Research 

10:12, pp.1-19 [Online] URL: www.bvl.de/lore [accessed on November 2018] 
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сторонний экологический аудит, но представлен „красиво“ и отражает 

ценностей устойчивого развития: 

 Упорно работаем над тем, чтобы в нашей основной 

бизнес-области комбинированного транспортного сервиса железнодо-

рожных и морских перевозок удержать уровень углеродного загряз-

нения на минимальном уровне. 

 Уделяем должное внимание внедрению необходимых 

инноваций для предотвращения излишнего расходования энергии на 

всех наших объектах. 

 Добиваясь роста своих доходов, мы также стремимся 

сделать этот рост стабильным и максимизировать прибыль, 

получаемую нашими сотрудниками и тем самым увеличить вклад, 

который они вносят в жизнь общества. 

 Поощряем участие наших сотрудников в различных 

общественных мероприятиях в сфере образования, спорта, здоровья и 

охраны окружающей среды. 

По мере общественного признания концепции устойчивого 

развития обнаружилось168, что контрольные государственные органы, 

розничные магазины (сети) и покупатели все чаще предъявляют, соот-

ветственно, требования и спрос на такие товары, которые восприни-

маются «зелеными» или «социальными». Это сказалось на обновлен-

ных требованиях к изменению отношения к логистике и, фактически, 

ко всему комплексу процессов, обеспечивающему функционирование 

сетей поставок. Более того, компании осознали, что от них требуется 

сконцентрироваться на социально-значимых аспектах функциониро-

вания их сетей поставок (например, условия труда, применение труда 

несовершеннолетних, и техника безопасности персонала), поскольку 

связанные с нарушениями инциденты смогут повредить их репутации 

и, следовательно, сказаться на характеристиках их бизнеса. В то же 

время, количественная оценка социальных и энвиронментальных ха-

рактеристик бизнеса по всей протяженности цепи поставок 

(например, от места выпаса и забоя оленей в Новой Зеландии или в 

Ямало-Ненецком национальном округе до фешенебельного ресторана 

в Западной Европе) часто оказывается очень сложной. Что касается 

покупателей, то их привлекает потребление устойчивых товаров 

                                           
168 Byrne, P.J., Ryan, P. and Heavey, C. (2013) Sustainable Logistics: A Literature Review 

and Exploratory Study of Irish Based Manufacturing Organizations, International Journal 

of Engineering and Technology Innovation, 3(3) ж200-213 [Online] URL: 

https://www.researchgate.net/publication/257938034_Sustainable_Logistics_A_Literature

_Review_and_Exploratory_Study_of_Irish_Based_Manufacturing_Organizations 

[accessed on November 2018] 
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(sustainable product), но у них нет однозначной склонности к оплате 

надбавки к цене за такие товары (так, по данным одного из опросов в 

США 85% респондентов приветствуют появление устойчивых 

товаров, но лишь 24% покупают их). В этих цифрах кроется основное 

противоречие вовлечения населения в устойчивое потребление – 

переключение на устойчивое потребление требует от потребителя 

дополнительных затрат. Кроме того, в ментальной сфере, устойчивое 

потребление не соответствует системе ценностей общества 

потребления. Постоянное и объективно возникающее противоречие 

между пониманием социальной ответственности и необходимостью 

нести дополнительные затраты на реализацию этой ответственности 

может быть постепенно разрешено не только инновационными 

экологически и социально дружественными технологиями, но и 

системой образования, где закладываются многие поведенческие 

паттерны, существующие в интерфейсе «человек-общество». 

Практически все статьи (почему-то чаще всего публикуемые 

авторами из стран-аутсайдеров ЕС и имеющие грантовую поддержку), 

где безоговорочно приветствуется логистика устойчивости определяют 

ее довольно схоже169 как процесс планирования, реализации и коорди-

нации движения материальных и информационных ресурсов от места 

происхождения и/или производства к месту потребления, включая пе-

реработку, ликвидацию и повторное использование продукции для удо-

влетворения потребностей заказчика при минимизации негативного 

влияния на окружающую среду и общество. Интересно, что авторы 

этого определения является соавторами статьи написанной ранее, на 

казалось бы на конкретную, связанную с логистикой устойчивости 

тему170, где этот вид логистики очень гармонично связывается 

концепцией КСО, что здесь означает «понимать и принимать в расчет 

многие энвиронментальные, социальные и культурные аспекты всех 

логистических процессов промышленного предприятия» [ibid]. Не 

менее гармонично решаются этими авторами вопросы реализации 

логистики устойчивости в контексте концепции КОЦ171. При всей этой 

                                           
169 Сакал, П., Фидлерова Х. 2013 Стратегия устойчивой логистики ка часть бизнес-

стратегии // Проблемы развития территории, Вып. 3 (65), с.25-30. 
170 Hrdinova G., Sakal, P. and Fidlerova, H. 2012 Sustainable Logistics and Its Role in 

Value Chain of Industrial Business with Context of CSR and CSV”, 7 – 9 November 

2012, Jeseník, Czech Republic, EU URL: 

https://www.academia.edu/5555464/SUSTAINABLE_ 

LOGISTICS_AND_ITS_ROLE_IN_VALUE_CHAIN_OF_INDUSTRIAL_BUSINESS_

WITH_CONTEXT_OF_CSR_AND_CSV [accessed on November 2018] 
171 Porter, M.E. and Kramer M.R. (2011) “Creating shared value: How to reinvent 

capitalism – and unleash a wave of innovation and growth”, Harvard Business Review, 
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идиллической гармонии (в терминах Портера-Крамера172 «вновь 

изобретенного капитализма», в цитируемой статье нет ни слова о 

финансах (инвестициях), которые необходимы для реализации КОЦ, 

хотя бы на начальных этапах. Правда сообщается, что для «реализации 

устойчивой логистики промышленного предприятия необходимы 

ресурсы: соответствующие материалы, человеческие ресурсы, энергия, 

оборудование и производственные помещения» [ibid]. Разумеется, 

среди статей по проблемам логистики устойчивости есть вполне 

рациональные и критические суждения173, где отмечается, в частности, 

что к техническим мерам достижения искомых характеристик 

логистики устойчивости в области транспортировки и складирования 

относятся мероприятия с разной степенью инвестиционных затрат:  

 относительно низкие затраты связаны аэродинамическим 

улучшением транспортных средств, применением специальных 

высококачественных масел и шинных профилей и т.д.;  

 инвестиционно-интенсивные мероприятия определяются 

покупкой новых транспортных средств или вилочных автопогрузчиков, 

а также соответствием стандарту ЕВРО 5.  

Конечно, не только транспортная логистика демонстрирует 

проблемы по внедрению концепции устойчивости (CO2, шум, виб 

рации, задержки поставок во времени, неоптимальные транспортные 

расходы и т.п.), эти проблемы касаются практически всех доменов 

логистики174. Рассмотрение становления концепции и проблем реали-

зации логистики устойчивости предполагает необходимым рассмот-

реть, как и каким образом, исходная категория социально-

энвиронментально-экономической устойчивости – устойчивое 

развитие – воспринимается в обществе, поскольку в успехе 

продвижения большую роль играет валентность ожидания. 

Согласимся с утверждением175, что в условиях общества потребления, 

воздействие индивидуумов на окружающую среду в значительной 

степени опосредовано поведением потребителей (вне зависимости от 

                                                                                                          
January-February, pp.64-77 [Online] URL: https://www.academia.edu/28709520/ 

Kramer_Porter_2011_Creating_shared_value [accessed on April 2019]. 
172 Porter and Kramer, Op. cit. 
173 Хюльсман, M., Хаазис, Х.-Д. (2004): Экономика производственных предприятий 

и устойчивость, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 
174 Grabara, J. 2014 Selected Problems of Sustainable Logistics, In: Innowacje w 

zarządzaniu i inżynierii produkcji, T.1, pp. 945-952 
175 Kasteren, van, Y. 2007 The Determinants of Sustainable Consumer Behaviour, 

Sustainability, Innovation and Entrepreneurship, Business School, University of 

Queensland URL: https://www.researchgate.net/publication/252017873_The_ 

Determinants_of_Sustainable_Consumer_Behaviour [accessed on November 2018] 
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того, устойчивое это потребление или нет), а это поведение, в свою 

очередь, является результатом сложных социо-культурных решений, 

отражающих установившиеся на определённый момент паттерны 

стиля жизни и разделяемых ценностей. Поэтому, образование для 

устойчивости, две функции которого – обучение и воспитание – 

каждая по-своему, но совместно взятые должны привести к 

восприятию ценностей устойчивости как естественной нормы жизни 

настоящего и будущих поколений – можно считать стартовой 

позицией для становления логистики устойчивости. В конечном 

итоге, как теоретические исследования и внедряемые в логистических 

системах практики, так и подготовка учебных материалов для сту-

дентов-логистов требуют повышения уровня концептуализации такой, 

когда-то бывшей лишь практической, дисциплины как логистика, а 

особенно в ее теперешней ипостаси – логистика устойчивости. 

Авторы полагают, что неоднократно ранее апробированный 

маркетинговый подход должен быть достаточно продуктивным хотя 

бы в силу генетической близости этих дисциплин – маркетинг и 

логистика (рассматриваемых и развиваемых в контексте концепции 

устойчивого развития). Практическим результатом концептуализации 

логистики устойчивости авторы видят совершенствование учебной и 

учебно-методической базы преподавания цикла логистических 

дисциплин, таких как, например, «Концептуальные проблемы теории 

и методологии логистики», «Логистика транспортно-складских 

процессов», «Функциональные стратегии логистики», «Управление 

рисками в логистике», «Управление маркетинговой логистикой», 

«Управление цепями поставок в международной торговле». Все это 

должно способствовать развитию ментальности устойчивого развития 

современных менеджеров-логистов, базис которой, в свою очередь, 

должен обеспечиваться в ходе реализации концепции образования для 

устойчивого развития. 
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МАРКЕТИНГОВИЯТ МЕНИДЖМЪНТ НА БЪЛГАРСКИ 

ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ 

НА РЕГИОНАЛНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

 

Доц. д-р Ваня Григорова176 

Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, България 

 

 

Заданието е приложимо в обучителния процес за илюстриране 

на различни начини и добри практики при реализиране на регионал-

ните цели за насърчаване на устойчивото развитие на земеделието 

чрез отглеждане на лозя, индустриализацията на българските общини, 

повишаване благосъстоянието на всички възрастови групи, както и за 

осигуряване на устойчиви модели на производство и потребление, 

поставени в „Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.”. Чрез ка-

зусен подход тези цели са представени пред студентите от 

бакалавърска степен по дисциплината „Маркетингов мениджмънт” в 

Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов. В няколко 

обучителни модула са поставени проблемни ситуации и въпроси за 

дискусия, чието решаване подпомага и развиване на идеите на 

„синята икономика”: 

 

Модул 1: Анализ на маркетинговата обкръжаваща среда на 

„ВининА” АД – Свищов 

Анализирайте следното интервю, дадено от изпълнителния 

директор и председател на Управителния съвет на „ВининА” АД – 

Свищов, С. Димитров: 

Журналист: Г-н Димитров, как приключи гроздоберната 

кампания и как оценявате тазгодишната реколта от грозде? 

Димитров: Тази година при нас, в Северна България, реколтата 

беше много добра, имаме значително по-високи добиви от 

предходните години и качеството на гроздето е много добро. 

Причините за това са различни: от една страна, не бяхме засегнати от 

градушките и проливните дъждове през пролетта, а от друга страна, 

това се дължи и на правилна и професионална работа в лозето, както 

и на допълнителни инвестиции от наша страна. 

Журналист: Какви проекти в момента правите и какви 

нови предстоят? 
Димитров: През последните пет години реновирахме два от 

основните ни лозови масиви в местността „Совата”. Засадихме богато 

                                           
176 E-mail: v.grigorova@uni-svishtov.bg 
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разнообразие от бели сортове – Траминер, Совиньон Блан, Мускат, 

както и нови за нас червени сортове – Каберне Фран и Марселан, с 

което вече имаме много богато сортово разнообразие. В началото на 

следващата година предстои нов проект за презасаждане на лозовите 

ни масиви и във другата местност „Горчивка”, при което вече ще 

бъдат обновени всичките ни 4000 дка лозя. Всички лозя са със 

внедрени системи за капково напояване. Другата голяма инвестиция, 

която направихме през тази година е пълна модернизация на избата – 

нов бутилков цех, приемно отделение, ферментатори и съдов 

капацитет, ново бутиково отделение. Имаме амбиции следващата 

година да инвестираме и в строеж на шато до лозовите ни масиви. 

Журналист: Това са много мащабни проекти. Каква е, 

според Вас, тяхната възвръщаемост? 

Димитров: Възвръщаемостта не е бърза, обикновено са нужни 

доста години, но пък това е правилният път една изба да бъде конку-

рентна на българския и международния пазар, да се развива и да 

произвежда все по-качествени вина – това е нашата дългосрочна 

стратегия. 

Журналист: Какви са основните тенденции на вътрешния 

пазар, какво е вашето място там и съответно вашата 

стратегия?  

Димитров: В последните години вътрешният пазар е от прио-

ритетно значение за нас. Културата на пиене на вино се повиши и ни 

прави впечатление, че започват да се търсят по-висококачествени про-

дукти. Наблюдава се лек спад във вината тип Bag-in-box и нискокаче-

ствените вина под 4.00 лв. Съответно има много висок ръст на вината 

в средният ценови клас – от 5,50 до 7,00 лв., както и увеличение на 

вината с цена над 10,00-15,00 лв. Относно нашата стратегия, тя е 

насочена към инвестиране в реклама и маркетинг на вътрешния пазар, 

пускане на нови марки висококачествени вина. Правим сериозни 

медийни рекламни кампании, дегустации, презентации, събития. През 

пролетта на миналата година пуснахме нашата нова марка вина в 

средния клас „Ауреос (AUREOS)”, която за краткото време от 

половин година се наложи до най-утвърдените марки вина среден 

клас, а през пролетта ще излязат новите бели вина в този клас. Преди 

месец пуснахме едно ново висококачествено бренди „LEGIO I” в 

ценови клас 30,00 лв., което предизвика много голям интерес и 

веднага спечели първо място на конкурса за високоалкохолни 

напитки „Балкан Ракия Фест”. Пролетта ще пуснем на пазара ново 

висококачествено розе също под марка „LEGIO I”. Планираме също 

да развиваме основният ни бранд „Горчивка” в бели асортименти. 
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Относно въпроса за мястото ни сред конкурентите на вътрешният 

пазар – според резултатите тази година сме на 9-10 място по 

продажби на вино в България, като следващата година сме си 

поставили още по-високи цели! 

Журналист: Според ваши конкуренти износът е изключи-

телно нерентабилен. Така ли е, винаги съм смятал, че избите се 

стремят да работят основно за износ? 
Димитров: За съжаление е вярно, че износът на българското 

вино не е особено рентабилен. До голяма степен това е така, защото 

през последните години много от българските изби влошиха качест-

вото на вината за износ и компрометираха българските вина, поради 

което международните търговци търсят нискокачествени вина от Бъл-

гария на цени 0,60 - 0,70 евро за бутилка. Аз вярвам, обаче, че посте-

пенно това ще се промени и България отново ще си възвърне 

позициите на международните пазари. 

Да, износът е важен за големи изби като нас, за да реализираме 

големите си обеми вина, които не могат да бъдат поети от 

българският пазар. Ние обаче не продаваме на всяка цена и нямаме 

интерес към пазари за 0,70 евро за бутилка. През тази година 

сключихме договори с компании в Полша и Виетнам, където 

продаваме качествени вина на рентабилни цени. 

Журналист:Какво още е необходимо, за да се развива 

вашият бизнес-сектор? 
Димитров: Всички изби работят самостоятелно, нямаме сдруже-

ния и обединения на национално ниво. Наистина, добре би било да се 

съберат всички винопроизводители и да работим заедно за някаква 

кауза – например да развием външните пазари, или да променим 

Закона за виното и спиртните напитки – там нещата са объркани. За 

това обаче е нужно е да има обединител. „ВининА” АД - Свищов 

може да бъде такъв, но ни трябват съмишленици! 

 

Задания (използвайте информацията от горното интервю и 

допълнителни публикации):  

1. Определете целта, мисията и корпоративната стратегия на 

„ВининА” АД – Свищов. 

2. Идентифицирайте проблемите на маркетинговата дейност 

на „ВининА” АД. 

3. Определете основните предложители във винарския сектор 

в България. Според Вас, секторът може ли да се нарече 

„консервативен” и „затворен” за навлизане на нови участници?  
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4. Съществуват ли изградени „бариери” за достъп на нови 

участници във винарския сектор в България? Избройте основните. 

5. Определете вида на търсенето на вино в България, като из-

ползвате класификации, които вече сте изучавали. 

6. По какви критерии може да се сегментира пазара на вино в 

България? Очертайте сегментите. Направете профил на избран от Вас 

пазарен сегмент. 

7. Дефинирайте признаци на вътрешна хомогенност на избран 

от Вас сегмент. 

8. Дефинирайте факторите, които влияят върху развитието на 

пазара на вино в България: а) вътрешни и външни фактори; б) заплахи 

за сектора. 

 

Модул 2: Продуктова политика на „ВининА” АД – Свищов 

Във връзка с маркетингово проучване, възложено на експерт 

във „ВининА” - Свищов е разработен доклад за анализ на маркетинго-

вата среда за производството на вино розе в България, който съдържа 

следните данни: 

Продуктови характеристики 

Най-често розето се свързва с настроенията и ароматите на 

пролетта и лятото, поради искрящия цвят и свежия плодов вкус, които 

притежава. Във Франция го наричат „виното на елита и бохемите”. 

Класическото розе се прави от червени сортове по технология за бяло 

вино, поради което е леко, нежно и слабо таниново. Цветът на розето 

може да варира от съвсем бледорозово (т.нар. „сьомга”) до 

интензивно червено с нюанси. Може да има и стоманен оттенък (vin 

gris). При розето най-често доминират плодовите аромати – ягода, 

череша, малина и вишна, понякога с нюанси на цитрус и цветя. С 

времето са наложени две правила – първо, да може да се произвежда 

чрез смесване на бяло и червено грозде, и второ, то да не отлежава в 

бъчви, макар, че на пазара вече има и такива видове.  

Промяна в традициите  
В миналото за световен еталон при този тип вина се смятат 

френските розета. Днес всички винарски страни ги произвеждат, по-

ради което стиловете стават все повече. Сред ценителите се е 

наложило мнението, че европейските розета (в стил "стар свят") са по-

скоро сухи, докато американските са по-скоро сладки и по-близки до 

бялото вино. 

У нас в миналото розето не беше особено популярно, но от де-

сетина години повечето български винарни се състезават и в този 

жанр и някои предлагат впечатляващи вина. 
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В момента розето държи около 8% от световното винопроиз-

водство и тенденцията е делът му да расте. Изглежда една от 

причините за неговата растяща популярност е, че допада на женската 

аудитория. Друга причина е неговата гъвкавост, което го прави 

относително лесно за съчетаване с много ястия. Трета причина е, че 

то е сравнително евтино. Цената му може да е най-много двуцифрена. 

На върха на елитните винени класации като правило няма розета. 

Важно е да се знае също, че тези вина не могат да стареят. За 

предпочитане винаги е последната реколта. Розета, които могат да от-

лежават две или три години, са рядкост. При това стареенето при тях 

не подобрява качествата, както е при червените и някои бели вина.  

Ситуацията в България 

В България всяка година излизат нови и нови розета от всички 

винарни, малки и големи изби, като най-популярни на пазара са: на 

изба Логодаж (цена 10,00 лв.); серия “Шансон” на “Домейн Бойар” 

(цена 10-12,00 лв.); розе Blush на винарска изба „Варна” (цена 8-10,00 

лв.); розе “Енира” на “Беса вали” (цена 15,00 лв.); розе “Сайкъл” на 

“Братя Минкови” (цена 10,00 лв.), розе “Лева” на “Винекс Славянци” 

(цена 8,00 лв.). В България консумацията на розе расте бързо, макар 

да няма точни данни. Продава се и наливно розе в много магазини, 

като търсенето расте, затова на пазара излизат всякакви розета.  

Основни български производители на розе са: 

- „Братя МИНКОВИ” с бутиков продукт Вино Розе Жаме Ву 

2013 г. 0,75 л., цена 14.90 лв. (Jamais vu Rose Minkov Brother's). 

Направено по технологията и концепцията на розетата в Прованс с 

типичните сортове, които влизат в състава на тези вина, но 

осъществена в България.  

- „ВининА” АД - Свищов” – с продукт Розе Ауреос („Aureos 

rose 2017 cabernet sauvignon & cabernet franc”), на цена 11,67 лв., е 

наследник на известното и обичано свищовско Розе Класик, но с още 

по-добро качество и нова визия, отразяваща модерните световни 

тенденции във винения дизайн. 

През настоящата година. „ВининА” АД – Свищов възнамерява 

да въведе нова поточна линия за производство на картонени 

трилитрови кутии за продукта VINIA Мерло. Мениджърите са 

изчислили, че постоянните разходи възлизат на 4500,00 лв., 

разпределени пропорционално по години. Прогнозната продажна цена 

е 0,70 лв. за единица изделие, а променливите разходи, калкулирани в 

цената са предвидени да бъдат 0,55 лв. на единица изделие. 30000 бр. 

годишно. Печалбата, която желае да реализира фирмата е 7000,00 лв. 
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Проектната продължителност на жизнения цикъл на продукта е 3 

години.  

Показателите, свързани с Розе Ауреос бележат изменения и 

динамика през последното десетилетие, както е показано в таблица 1. 

 

Таблица 1.  

Данни за продажбите на Розе Ауреос 

Години 

Показатели 
Т1 Т2 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Т10 

Прогноза 

Обем 

продажби (л.) 
10000 8000 12000 13500 12100 13800 14000 13500 14100 

Пълни 

разходи (лв.) 
19100 19000 18100 18500 18900 29000 29100 20100 29200 

Приходи от 

продажби 

(лв.) 

90000 80000 3000 4600 133000 138000 150000 157500 155100 

Печалба 

(изчислете) 
…. …. …. …. …. …. …. …. …. 

  

Задания: 

1. Направете маркетингов структурен анализ на продукта вино 

Розе Ауреос. 

2. Кои от основните инструменти на продуктовата политика са 

анализирани в доклада? 

3. Определете фазата от жизнения цикъл на продукта, в която се 

намира развитието на продукта вино Розе Ауреос.  

4. Към коя разновидност на кривата на жизнения цикъл на про-

дукта се отнася тази на вино Розе Ауреос?  

5. Характеризирайте групата на иноваторите по модела на Бас на 

пазара на вино Розе Ауреос, дефинирайте 5 признака за вътрешна 

хомогенност на този сегмент. 

6. На какъв вид продуктово диференциране се основава 

пазарното развитие на продукта?  

 

Модул 3: Позициониране на брандове на „ВининА” АД – Свищов 

Задания: В ролята си на маркетингов експерт, направете 

позициониране на избран бранд вино, например „Горчивка” на 

„ВининА” АД– Свищов и др. по два измерителя (2 скали) в 3-

степенни измерения, 10 бала в скалите: 

 възприятие на вкусовите качества: сладко – неутрално – 

горчиво; 
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 възприятие на мириса: остър кисел – плодов – зрял кех-

либар. 

1. Направете анализ на получените резултати за избраната 

марка спрямо конкурентите. Предложете стратегия – имитиране или 

профилиране.  

2. Открийте точките на еднаквост и точките на 

диференциране между избраната марка вино и един от конкурентите 

и по желание. 

3. Ако идеалната представа на потребителите от целевия 

сегмент е „леко сладко – мирис на къпини”, предложете стратегия за 

препозициониране или съпозициониране за избраната марка вино и 

тактическите действия, които бихте предприели като експерт. 

4. Дефинирайте физическото и психологическото 

позициониране за избраната марка вино.  

5. Какви възможни проблеми стоят пред фирма-

производител на вино при развитие на винен бранд?  

6. Предложете алгоритъм от стъпки, за да генерирате идея за 

нов бранд вино. 

7. Каква е връзката на брандирането с рекламата? 

 

Модул 4. Комуникационна политика на „ВининА” АД – Свищов 

 

„ВининА” АД - Свищов възлага на рекламна агенция 

разработване на бюджет за предстоящата рекламна кампания на 

продукта Розе Ауреос, разходите за която не трябва да надвишават 

3000,00 лв. Агенцията предвижда следните мероприятия:  

 

Мероприятия Стойност (лв.) 

Рекламно каре в специализирани браншови списания 100,00 

Телевизионна реклама с продължителност 10 секунди 530,00 

Радиореклама с 5 секунди ефирно време, излъчвана 2 пъти 

дневно 

200,00 

Печат и разпространение на диплянки 350,00 

Отпечатване на луксозен каталог с ограничен тираж 1600,00 

Публикуване на рекламни снимки в местната преса 160,00 

Организиране на изложбен щанд 80,00 

Сувенири 350,00. 
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Задания:  

1. Определете целевата аудитория, към която е насочена 

рекламната кампания. 

2. Кои комуникационна канали биха били най-ефективни 

по отношение на продукта Розе Ауреос? 

3. Съставете рекламни текстове за Розе Ауреос, които да 

съответстват на всяка от петте маркетингови концепции – 

производствена, продуктова, търговска, класическа, социално-етична. 

4. Посочете ключови думи, които изграждат сърцевината 

на бранда Ауреос. Съставете рекламни текстове с всяка от тях, 

подходящи за обработване на потенциалните потребители в интернет-

пространството. 

5. Посочете рисковете при рекламиране на продукта в 

интернет-пространството. Посочете шумове при такъв тип реклама. 

6. Определете бюджета на рекламната кампания и нанесете 

необходимите корекции в него при надвишаване на предвидените 

средства. 

 

Модул 5. Подходи за постигане на целите за регионална 

устойчивост 

 

Задания: 

1. Предложете активности, с които да се разшири 

отглеждането на лозови масиви от бизнес организацията с редки 

сортове грозде. 

2. Посочете връзката между „ВининА” АД – Свищов и 

развитието на община Свищов от гледна точка на ролята на 

предприятието за подобряване благосъстоянието на общината. 

3. Предложете дейности за включване на бизнес организацията 

в подобряване благополучието на жителите на общината от 

различните възрастови групи. Направете връзка с понятията: ПР, 

благотворителни кампании, корпоративна култура и социален 

маркетинг. 

4. По какъв начин ще се разреши противоречието между, от 

една страна, стремежите на фирмата към максимално 

удовлетворяване потребностите на клиентите и към печалба и, от 

друга страна, все по-ясно дефинираните цели за устойчиво опазване 

на околната среда и човешкото здраве? 

5. Какви бариери трябва да преодолее бизнес организацията в 

региона (община Свищов) при процеса на устойчива индустриализа-

ция, в който активно участва „ВининА” АД – Свищов? 



266 

6. Определете заинтересованите страни от производството на 

„ВининА” АД – Свищов. 

7. Очертайте бъдещите тенденции и възможности за развитие 

на предприятието, като вземете предвид влиянието на фактори като: 

неговото местоположение на брега на река Дунав, близостта му с 

румънския град Зимнич, отдалечеността му от промишлено развити 

градски центрове и магистрали, стремежите за стимулиране на био-

производството, намаляващия брой на местното население и тенден-

цията към застаряване, климатичните промени през последното десе-

тилетие в тази част на Европа, засилващата се подкрепа от Европейс-

ката общност чрез стратегии, проекти и програми и т.н. 



267 

BIO PAPPEL. 

CASE STUDY 

 

Prof., PhD Consuelo Adelaida Garcia de la Torre177  

EGADE Business School, Tecnologico de Monterrey, Mexico 

 

 

Bio-Pappel (formerly Corporación Durango) is a more important 

firm, and top paper and packaging business in Mexico. Formed in 1975, 

Bio-Pappel transformed itself from a regional forest products operation 

into a leading maker of corrugated boxes, containerboard, linerboard, 

newsprint, writing paper, as well as biodegradable, recyclable, and 

recycled paper and paper products. On 1997 they acquired the modern 

industrial paper complex McKinley Paper Company, with operations in 

New Mexico, Arizona and Texas. Although the company has operations in 

the US through Bio-Pappel International (formerly McKinley Paper 

Company), Mexico accounts for the majority of sales. There, Nestlé, 

PepsiCo, and Kimberly-Clark are some of its main customers. The Rincón 

Arredondo family control Bio-Pappel through a trust. (Bio-Pappel,2018; 

Hoover’s Company Records, 2018). On 2014 Bio-Pappel became the 

largest paper producer in Mexico, announces that its major shareholder, 

Group Bio-Pappel, has signed an agreement to acquire 100% of the shares 

of Corporation Scribe, S.A.P.I. de C.V. 

Nowadays, Bio-Pappel is a company well known for being 

transparent and sustainable. For instance, In 2016, Bio-Pappel was 

mentioned by Forbes as the greenest Mexican firm (Rebolledo-Iglesias, 

Aranda-Contreras, & Luna-Gómez, 2015). Also, in 2010 Bio-Pappel 

reported the amount of supplies that it consumes during that year not just 

those of production but also those supplies for complementary activities 

and also the way the firm used them and consume it, exceeding the 

expectations of the requirements (Rodríguez Castañeada, 2013). Water is 

an important resource of Bio-Pappel’s production and not just the use is 

important but also the disposal and Bio Pappel accomplished specific 

procedures of how to throw away the water used it in their processes 

(Rodríguez Castañeada, 2013).  

But how does the firm achieve that recognition for being a 

sustainable enterprise? And how do they know what kind of actions they 

must fulfill?  

In order to achieve the recognition for being sustainable, a firm 

must not just do some actions but make that actions part of themselves, and 
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that is exactly what Bio Pappel does. In their website they declare their 

commitment with taking care of the Earth and its diversity; moreover, this 

commitment is part of their business model and it is tied so strong they 

consider sustainability as part of the firm’s DNA. (Bio-Pappel, 2016) 

Sustainability is part of Bio-Pappel’s goals, specifically regarding 

their operations since the resources that are needed in their operations and 

in order to know what kind of actions the firms should do, Bio-Pappel has 

an attachment with the Sustainable Development Goals (SDG), from the 

United Nations, and is working hard to fulfill different aspects of the SDG 

at all operational levels (Bio-Pappel, 2017). Specially, SDG6, SDG7 and 

SDG9. Even more, the company participates in the Global Compact 

initiative from the United Nations and the firm is committed to align their 

company to that initiative. 

Regarding their environmental commitment, Bio-Pappel has 

implement some initiatives in order to have a responsible consumption of 

the natural resources through innovation in their processes. For instance, 

their treatment of waste water and their zero effluent processes give them 

the opportunity to reuse 78% that is a third of the water consumption of the 

industry and making Bio-Pappel one of the most efficient companies in the 

industry worldwide regarding water consumption. Because of their 

commitment to reduce water consumption of their processes the company 

has been recognized with the Pulp & Paper International Award in the 

category of efficiency in water consumption (Bio-Pappel, 2017). 

Also, Bio-Pappel recycle, annually, 25% of the paper and 

cardboard in Mexico to produce their products. By doing this, the company 

does not have to cut any tree and also reduces 8 times the CO2 emissions. 

To make things even better, the company do not just cut any three but also, 

they increase the amount of them by making reforestation campaigns in the 

locations where the company has a facility; an even create a forest reserve 

(Bio-Pappel, 2018).  

So far, Bio-Pappel seems to be a sustainable firm which is doing 

something in order to reduce their impacts, especially regarding their 

environmental impacts. However, are they doing everything that is in their 

hands? Is Bio-Pappel missing something or is something that can be 

improved? Is it a sustainable company in the long term, which contributes 

with the 2030 Agenda? 
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DELIVERING A BUSINESS STRATEGY IN TNT (UK) 

CASE STUDY 

 

Prof. ndzw. dr hab. Ryszard K. Miler178 

WSB Gdansk University, Gdansk, Poland 

 

 

Name of case study: Delivering a business strategy in TNT (UK) 

Subjects supported by case study: (to be decided according to the 

teaching programme)  

Time (Duration): 2 x 45 minutes 

Scenario: Readint the text, answers for the test questions), discussion 

Evaluation: Correct answer on minimum threee control questions (score in 

test min. 3 points), additional points max. 5 from teacher’s assesement 

during discussion  

Source: http://businesscasestudies.co.uk/tnt/delivering-a-business-

strategy/conclusion.html#ixzz3fdJHuFFt 

Aim: 

 This case study examines how TNT’s Customer Promise reflects 

its core strategy of customer focus and aligns with its corporate values to 

influence the organisation’s culture, 

 The case study explores how TNT delivers its business strategy 

and achieves consistently high standards of service through its people. 

 

Case study: 

TNT is the market leader in the provision of business-to-business 

(B2B) express delivery services. It delivers documents, parcels and freight 

securely between businesses, using road or air transport. 

Ken Thomas founded TNT in Australia in 1946 with a single truck. 

It became Thomas Nationwide Transport (TNT) in 1958 and TNT Express 

Services UK in 1978. Today TNT is a global company and serves 

customers in over 200 countries around the world, employing 10,000 

people in the UK. TNT has two operating divisions in the UK (see Fig. 

below). 
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As a global company, TNT seeks to project a consistent image 

across the world. For example, it uses the global strapline 'Sure we can' on 

all its vehicles, aircraft and communications material. 

 

 
 

TNT's values underpin the way the organisation runs. These values 

are the core principles or standards that guide the way TNT does business. 

While business plans and strategies may change, the core values of a 

business remain the same. TNT's values are: 

o Be honest 

o Aim to satisfy customers every time 

o Challenge and improve all we do 

o Be passionate about our people 

o Act as a team 

o Measure success through sustainable profit 

o Work for the world. 
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Every aspect of TNT's business strategy focuses on 'delivering a 

superior customer experience'. For example, TNT uses sophisticated 

technology to enable customers to check exactly where their deliveries are 

at any time. 

TNT Express UK delivers over 3.5 million items every week 

around the world. It is listed among Britain's Top Employers and provides 

first-class working conditions and care of its employees. The company 

needs high-level skills to cover a wide range of functions, including 

distribution, sales and marketing, finance, customer services and HR. To 

attract and retain the best people TNT offers interesting careers, with 

opportunities for people to progress. 

TNT is the fastest and most reliable provider of express delivery 

services and is the European market leader. Organisations do not become 

market leaders by chance. It takes vision, careful planning, outstanding 

quality and a committed, highly trained staff. This organisation-wide 

planning is known as business strategy. Organisations identify the goals 

that they want to achieve through: 

o a mission 

o aims 

o clearly stated objectives. 

A business' mission is a statement that reflects its core purpose and 

principle business aims. It states what the business is, what it does and 

where it is heading. Employees and other stakeholders who have an 

interest in the organisation's activities need to be able to understand the 

mission easily. TNT's mission is to: 

 'Exceed customers' expectations in the transfer of their 

goods and documents around the world, 

 Deliver value to our customers by providing the most 

reliable and efficient solutions through delivery networks, 

 Seek to lead the industry by instilling pride in our people, 

creating value for our stakeholders and sharing responsibility around the 

world. 

The aims supporting this mission focus on efficiently transferring 

goods and documents, providing customer satisfaction and behaving 

responsibly. To achieve these aims the organisation needs to establish 

objectives at a number of levels. SMART objectives are designed to ensure 

that everyone understands what is required and by when:  

Specific - exactly what is to happen  

Measurable - by quantity or proportion  

Achievable - capable of being achieved within available 

resources  
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Relevant - to the overall business or corporate objectives  

Time-related - with a deadline attached 

They make it easy to measure performance so that the business 

knows if and when its aims have been achieved. Where necessary, it can 

change its plans to overcome any problems or obstacles. 

Measurable objectives cover every aspect of TNT's operations and 

service. The top-level objective is 'to achieve profitable growth'. Examples 

of SMART objectives across the business that contribute to this include: 

o 'Answer 85% of calls from customers within ten seconds'. 

This objective fits with the mission 'to provide the most reliable and 

efficient solutions' for customers. TNT's customer focus is one of the key 

ways in which it aims to differentiate itself from competitors. 

o 'To improve TNT's carbon efficiency by 45% by 2020 

(measured against the 2007 baseline)'. This example of a longer-term 

objective reflects TNT's aim to reduce the environmental impact of its 

business. 

Business strategies are the means by which businesses achieve 

objectives. They usually take the form of long-term plans relating to the 

chosen markets, products and environment. A competitive strategy can be 

based on: 

o having a distinctive position in the market. TNT's market 

position is based on differentiating itself from rivals through its speed, 

reliability and provision of services of the highest standard. 

o building core strengths (known as core competencies). 

TNT's strengths are based on attracting and developing high-calibre staff 

who are able to exceed customer expectations so that customers remain 

loyal to the business. 

TNT's strategies need to take into account a number of important 

areas. These include: 

o what goods and services to produce, e.g. an integrated 

delivery service 

o which territories will deliver best return on investment. 

TNT's international operations focus on key trading areas of Europe, Asia, 

North America and South America. 

o how to build a competitive advantage, e.g. by providing the 

most reliable, customer-focused services. 

TNT's Strategy Map (see Fig. below) puts the customer at the heart 

of everything that the business does. It communicates to everyone involved 

with the business how the company will meet its goals. Specifically, it acts 

both as a practical guide and as a framework to achieve the business 

objective of growing profits. 
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Businesses deliver their strategies through a series of tactics. TNT's 

practical measures are set out under three main headings - Operational 

Excellence, Customer Relationship Management and Innovation. The map 

describes the journey that TNT is taking towards achieving the long-term 

aims. For example: 

o The map shows that Operational Excellence will be achieved 

through a solid foundation of fast, reliable and quality services. 

o From there, the Customer Relationship is improved by 

understanding what different customers want. This builds a stronger 

allegiance and loyalty. 

o Innovation is about anticipating the future needs of TNT 

customers. Through stronger relationships the business can develop a joint 

approach and shared vision. 

A strategy map also serves as a reference point to align the whole 

organisation. This is vital to ensure everyone is focused on the aims and 

objectives and understands his or her role in the delivery of them. TNT 

Express' commitment to the company strategy has been recognised as 

exceptional. During 2010, the company was admitted to the Palladium Hall 

of Fame. The Hall of Fame honours those organisations that have achieved 

extraordinary performance results through the use of the Kaplan-Norton 

Balanced Scorecard. Other companies in this prestigious group include 

Siemens, HSBC and BMW. 
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The basis of the Balanced Scorecard is, 'what gets measured, gets 

done'. It helps organisations to establish how operational activities link to 

the strategy and provide measurable impact. TNT's strategic map and its 

communications plan to cascade the strategy was judged by the Hall of 

Fame as 'best in class'. Since undertaking the Balanced Scorecard, TNT has 

increased market share, improved customer loyalty and achieved a higher 

return on sales. 

TNT segments its customers according to their requirements. For 

example, some customers provide the company with 'one off requests'. 

Others are major accounts regularly placing large orders. TNT responds to 

the needs of each of these customer groups in different ways and hopes for 

loyalty in return. The market is highly competitive and it is more cost-

effective to keep repeat business than to generate new customers. 

TNT monitors customer satisfaction through regular Customer 

Loyalty Measurements. TNT's Customer Promise is part of its key strategy 

to retain customers by delivering a superior customer experience (see Fig. 

below).  

 

 
 

To back this up, the company has set out ten promises. 

In practical terms, meeting customer requirements involves 

delivering to the right place, at the right time. TNT Express often carries 

many different types of goods for which on-time delivery is vital. This 
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ranges from delivering blood supplies for the NHS to freshly-felled fir 

trees for Christmas. 

TNT recognises that its people are the foundation on which it builds 

its customer-focused strategy. It needs to have the right people and skills to 

deliver the promises it makes. The business is committed to staff 

development. It promotes around 70% of its managers from within the 

organisation, enabling people to have long-term careers. Nearly 500 staff 

have at least 25 years service each. 

One key factor in TNT's development of its people has involved 

training managers to become assessors and coaches of their teams. 

Through appraisals, managers find out what employees' needs and 

aspirations are as well as their strengths. Identifying skills gaps as well as 

who is aiming for promotion enables TNT to put together effective training 

programmes. All managers possess a great knowledge of the way TNT 

works and with training can pass on that knowledge to make new workers 

more effective, more quickly. 

TNT has high-quality people working within the organisation in 

many different roles. These range from the front-line distribution of parcels 

and documents to accounts, sales and marketing functions. However, in 

places, TNT may require additional skills to bridge the gap between its 

existing human resources and those required to implement the strategy 

fully. This is referred to as a strategic gap. 

 

 
 

By developing its people, TNT ensures that it will have the 

capability to meet and implement quickly any necessary changes in its 

strategy. TNT is committed to minimising the environmental effects of its 

operations and conducting its business in a sustainable way. For example, 

it recognised the value the business could gain from making drivers more 

aware of methods of driving which would improve safety and efficiency. 
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Drivers are therefore trained in SAFED (safe and fuel-efficient driving) 

techniques, earning certificates of competence. 

Another element of TNT's strategic and innovative approach has 

been in the development of pioneering training qualifications with 

education providers. For example, students on the TNT Foundation degree 

with Hull College study on-the-job, at home and at college for nationally 

recognised degree-level qualifications. TNT also offers in-house a five-

year apprenticeship programme for people under 22 years old, providing 

experience and relevant qualifications in vehicle maintenance. 

These qualifications increase the skills and knowledge of 

employees, improving their ability to earn promotion and gain career 

advancement. The business benefits in terms of increased efficiency and 

cost savings. TNT's programmes enable new recruits quickly to bridge the 

gap between study (at school, college, or university) and work. This makes 

commercial sense for TNT as it ensures that its workforce is committed, 

motivated and able to deliver on the Customer Promise. 

TNT's philosophy is that there are 'No limits' to how far the right 

talent can rise. For example, the recently retired Managing Director 

originally started out as a driver. Graduates joining TNT work on major 

projects across the company from the outset and often progress to 

management positions within five years. Such projects have included the 

Common Systems project. This involved implementing a new computer 

system for improving data entry across 50 different locations. This has 

reduced the time taken for data inputting significantly and has helped speed 

up service delivery. 

 

Conclusion 

Creating and delivering an effective business strategy involves: 

 having clear aims and objectives 

 building a competitive advantage by developing core 

competences 

 identifying gaps and seeking to close these through 

development of resources. 

TNT demonstrates good practice in each of these areas. The 

company has clear business aims and objectives that are time-related. It 

focuses on developing competitive advantage through its strategies for 

customers, innovation and its people. TNT ensures that the people working 

for the business have adequate opportunities to grow. It meets any gaps in 

the ability of the workforce to deliver its strategy by training and 

developing its existing people. This retains their skills and offers attractive 

career opportunities to recruit new talent. 
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Test questions (Control questions): 

1. TNT is the market leader in the provision of business-to-business 

(B2B) express delivery services. It delivers documents, parcels and freight 

securely between businesses, using road or air transport, TNT Express UK 

delivers around the world: 

A. over 3.5 million items every week 

B. over 2.5 million items every week 

C. over 1.5 million items every week 

D. over 0.5 million items every week 

2. To achieve its aims the TNT Express UK has established 

objectives at a number of levels. SMART objectives are designed to ensure 

that everyone understands what is required and by when, the objective 

'Answer 85% of calls from customers within ten seconds' is an example of: 

A. SMART objectives 

B. strategy of TNT 

C. business plan of TNT 

D. TNT's Customer Promise 

3. TNT's Strategy Map puts the customer at the heart of everything 

that the business does. It communicates to everyone involved with the 

business how the company will meet its goals. Specifically, it acts both as a 

practical guide and as a framework to achieve the business objective of 

growing profits. TNT's Strategy Map includes: 

A. Operational Excellence, Customer Relationship 

Management and Innovation  

B. Operational Excellence and Customer Relationship 

Management  

C. Customer Relationship Management and Innovation  

D. Operational Excellence and Innovation 

4. TNT's Customer Promise is part of its key strategy to retain 

customers by delivering a superior customer experience. TNT monitors 

customer satisfaction through:  

A. regular Customer Loyalty Measurements  

B. the Balanced Scorecard 

C. financial features 

D. field marketing research 
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5. TNT recognises that its people are the foundation on which it 

builds its customer-focused strategy. It needs to have the right people and 

skills to deliver the promises it makes. The business is committed to staff 

development. TNT promotes its managers from within the organisation, 

enabling people to have long-term careers, it concerns: 

 

A. around 70% of managers  

B. around 60% of managers 

C. around 50% of managers 

D. around 40% of managers 

 

Problem questions (for discussion): 

1. TNT's values underpin the way the organisation runs. These 

values are the core principles or standards that guide the way TNT does 

business. While business plans and strategies may change, the core values 

of a business remain the same. What values have been set up by TNT and 

why? 

2. How does TNT’s Strategy Map work? (Explain the aim, role and 

benefits of having by TNT such a tool) 

3. TNT's Customer Promise is part of its key strategy to retain 

customers by delivering a superior customer experience – please discuss its 

background and TNT’s expectations from development of this idea. 

4. How TNT is committed to develop its people and environment 

(give examples)? 

5. Explain the TNT's philosophy that there are 'No limits'? 
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OPERATIONS MANAGEMENT: THE WINCANTON WAY. 

CASE STUDY 

 

Prof. ndzw. dr hab. Ryszard K. Miler179 

WSB Gdansk University, Gdansk, Poland 

 

 

Name of case study: Operations management: the Wincanton way 

Subjects supported by case study: (to be decided according to the 

teaching programme)  

Time (duration): 2 x 45 minutes 

Scenario: Readint the text, answers for the test questions), discussion 

Evaluation: Correct answer on minimum threee control questions (score in 

test min. 3 points), additional points max. 5 from teacher’s assesement 

during discussion  

Source: http://businesscasestudies.co.uk/wincanton/operations-

management-the-wincanton-way/operations.html#axzz3fx8B028u  

Aim: 

 this case study looks at what is involved in delivering one invest 

project: a client's request for a new warehouse facility 

 this case study highlights the way in which the company has 

tackled the challenge of operations management and has organised itself 

with a view to maximising the quality of its service to its clients. 

 

Case study: 

Wincanton is one of the leading logistics firms in Europe and it is 

the UK's second largest logistics company with 13% of the overall market. 

It is the UK market leader in grocery distribution, automated warehousing 

and petrochemical distribution. 
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Wincanton's mission is 'delivering supply chain solutions across 

Europe'. The company is customer focussed: its aim is to help its customers 

become more efficient and more successful by enabling them to set up 

facilities and systems that guarantee them the supplies they require, when 

they need them. 

In 2004 Wincanton: 

o had a £1.6bn turnover 

o employed over 25,000 people 

o operated over 100 major warehouses 

o deployed 6,000 vehicles 

o operated in 15 European countries. 

Currently, the UK accounts for 62% of Wincanton's turnover and 

produces 83% of the company's profit. 

The company's activities include: 

o moving bulk raw materials 

o organising the movement of supplies to companies 

o managing the movement of finished goods to customers 

o managing warehouse facilities. 

Wincanton ensures that products are delivered appropriately 

labelled and in a suitable condition. It can track and trace where these 

products are at any time. It can also integrate its warehousing systems with 

its customers' systems to improve the efficiency of stock ordering and 

delivery. It can help firms with package design and provides consultancy 

services in areas such as project management and warehouse development. 

It can also help with record keeping and data management. Its 

business, therefore, is not simply moving products from one place to 

another. It involves fully understanding the client's operations. This ensures 

that the flow of goods to the client absolutely matches their needs and 

provides them with the reliability, flexibility and cost effectiveness they 

require. 

Wincanton's Products and Services: 

o transport and distribution e.g. delivery of goods using road, 

rail, and barges 

o warehousing e.g. providing temperature controlled warehouses 

o specialist services e.g. helping with records management 

o added value services e.g. labelling and package design 

o information technology e.g. modelling and simulation, 

enabling firms to track goods 

o management e.g. consultancy work linked to warehouse design 

and project management. 
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Many of Europe's best known businesses use Wincanton's services, 

including: 

o Sainsbury's, Somerfield, Tesco, Waitrose, Co-op (Food Retail) 

o Bosch, Kellogg's, Mattel, Nestle, Procter and Gamble, St Ivel 

(FMCG) 

o BASF, BP Castrol, Exxon Mobil, Tesco, Texaco (Petroleum 

and chemicals) 

o Bostik, Ineos, Saint-Gobain (Industrial) 

o BMW Motorcycles, Honda, Renault, Volvo (Automotive) 

o Argos, B&Q, Comet, Gucci, Next, WH Smith (General 

Merchandise). 

To ensure it maintains its position as one of Europe's leading supply 

chain management and logistics companies, Wincanton makes full use of 

its business development team. 

The team's role is to find new opportunities for the organisation. It 

presents proposals for possible projects to senior managers. For a new 

project to be accepted, the team must demonstrate that the venture is highly 

likely to achieve a revenue target specified by senior managers. Wincanton 

is constantly developing new areas of business and the company's annual 

turnover increased by over 68% in 2014. 

Once senior managers have accepted a project, it has to be 'made to 

happen'. The rest looks at what is involved in delivering one such project: a 

client's request for a new warehouse facility. 

New business development may involve: 

 new contracts with established customers 

 new customers 

 new areas of business 

 strategic acquisitions of other firms to enter new business areas  

When planning a new warehouse, Wincanton must first clearly 

establish the client's requirements. The first major decision is where to 

locate the warehouse. The best location will depend on factors such as: 

o the ease of access to transport links such as motorways, rail 

networks, ports and airports 

o costs e.g. land prices 

o the availability of a suitable workforce. 

When developing the warehouse, Wincanton has various options. 

It can: 

o develop an existing facility 

o build a new, specially designed facility 

o share facilities within an existing warehouse. 
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Wincanton will discuss with its client the costs and time required to 

deliver each of these options. 

As part of its service to clients, Wincanton will: 

 decide whether to buy the land and facilities or to lease them 

 organise insurance for the warehouse and goods 

 manage contractors during the building phase to ensure 

completion on time and within budget 

 develop, introduce and manage a Health and Safety plan 

(including staff training) 

 handle the transfer of the client's existing operations to this 

new facility if required 

 test the system before "going live". This may involve 

running an old system and a new system in parallel until all risks 

associated with the switch-over are fully understood and completely under 

control. 

It is clear from this that setting up a new warehouse facility is a 

complex project requiring specialist skills for its successful completion. 

Project management tools, such as critical path (or network) 

analysis, help to organise activities in the right order. They also enable 

managers to focus on the key activities that must not be allowed to over-

run. These critical activities have no float time - even the slightest delay 

with them would cause delay to the whole project. 

Whilst developing a new warehousing facility Wincanton will also 

be working on the workforce plan. This sets out the firm's future human 

resource requirements and develops appropriate strategies for meeting 

those needs. Wincanton may have sole responsibility for this task or may 

develop it with the client. 

The workforce plan will include: 

o an outline of the jobs required at the facility, including the 

terms and conditions involved e.g. the method of payment, holiday 

entitlement, period of notice, sickness pay, and dismissal and grievance 

procedures 

o proposals for attracting applicants e.g. where to advertise the 

vacant positions (which will depend on the nature of a particular job) and 

co-operation with local job offices 

o the range of methods of selection to be used for each job 

category 

o a programme of training, including induction training when 

employees first join the business e.g. an introduction to the organisation, 

the facility, Health & Safety, the job and their colleagues. Wincanton is 
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committed to training. In 2004 the company provided more than 30,000 

hours of training for its employees. 

Wincanton's financial team is responsible for negotiating the 

contract with the client. This involves agreeing the terms and conditions 

under which the facility will be developed. 

It will include many aspects of financial planning such as: 

o estimates of the capital expenditure involved, such as the 

building costs 

o the expected breakeven point 

o the likely return on the investment. 

The financial team will be dealing in large sums of money and 

significant levels of investment: a purpose-built automated warehouse is 

likely to cost between £20 million and £40 million. The customer usually 

finances this although, if required, Wincanton can help with finding 

sources of funding. Wincanton's effective operations management team 

and good workforce planning usually mean that a project such as this can 

be completed within a few months. 

The Information Technology (IT) team at Wincanton focuses on 

defining the system requirements and identifying the most suitable IT 

specifications for the warehouse facility. This involves working closely 

with the client to understand existing systems, ensuring the links between 

the two and also with the rest of Wincanton's systems work effectively. 

The team's work will include installing and testing the system as well as 

training employees. 

The IT team will also be responsible for developing a Disaster 

Recovery Plan (DRP) as part of contingency planning. In its contracts with 

clients, Wincanton undertakes to provide them with a service 24 hours a 

day, 7 days a week, 365 days a year. The purpose of the DRP is to ensure 

that Wincanton is in a position to fulfill this promise, no matter what 

happens. 
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By using IT effectively throughout its operations Wincanton is able 

to improve its efficiency and the quality of the service it provides. The 

company also uses IT in many different aspects of the logistical process 

e.g. by using bar codes and voice identifying technology. This is now so 

highly developed that in an automated warehouse Wincanton's systems 

enable 24 pallets to be offloaded from a vehicle in less than 90 seconds. 

Wincanton also uses IT to support the work of the other functions 

of the business, such as operations, finance and human resource 

management. 

 

Conclusion 

 

 
 

Most people seldom think about supply chains until something goes 

wrong and yet they make a huge contribution to our personal welfare. 

Wincanton is in the business of ensuring that 'things going wrong' remains 

a rarity. 

By managing supply chains effectively, Wincanton enables other 

firms to improve their own efficiency. The company provides many 

different products and services related to the movement of goods around 

Europe. To do this well requires close co-operation with clients to 

understand their needs. 

 

Test questions (Control questions): 

1. Wincanton is one of the leading logistics firms in Europe and it 

is the UK's second largest logistics company. Wincanton is the UK market 

leader in grocery distribution, automated warehousing and petrochemical 

distribution. Its market share is estimated as: 

A. 13% of the overall market  

B. 12% of the overall market 

C. 11% of the overall market 

D. 10% of the overall market 
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2. Wincanton is constantly developing new areas of business and 

the company's annual turnover increased in 2014: 

A. by over 68%  

B. by over 58% 

C. by over 48% 

D. by over 38% 

3. Whilst developing a new warehousing facility Wincanton is also 

working on the workforce plan. It means that: 

A. this sets out the firm's future human resource requirements 

and develops appropriate strategies for meeting those needs  

B. by managing supply chains effectively, Wincanton enables 

other firms to improve their own efficiency 

C. Wincanton focuses on defining the system requirements and 

identifying the most suitable IT specifications for the warehouse facility 

D. this involves agreeing the terms and conditions with 

investor under which the facility will be developed 

4. The Wincanton’s financial team, (while developing a new 

project) deal in large sums of money and significant levels of investment 

e.g. a purpose-built automated warehouse is likely to cost between:  

A. £20 million and £40 million  

B. £30 million and £50 million 

C. £40 million and £60 million 

D. £50 million and £80 million 

5. The Wincanton Company uses IT in many different aspects of 

the logistical process e.g. by using bar codes and voice identifying 

technology. This is now so highly developed that in an automated 

warehouse Wincanton's systems enable 24 pallets to be offloaded from a 

vehicle in less than:  

A. 90 seconds 

B. 80 seconds 

C. 70 seconds 

D. 60 seconds 

 

Problem questions (for discussion): 

1. What are the role, tasks and expectations of business 

development team in Wincanton? 

2. What is Wincanton's financial team responsible for? (Explain the 

role and consequences for the Company and investor) 

3. What is the Information Technology (IT) team at Wincanton 

focuses on? (Explain the role and consequences for the Company and 

investor) 
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4. When planning a new warehouse, Wincanton must first clearly 

establish the client's requirements. The first major decision is where to 

locate the warehouse. On which factors the best location depend mostly? 

5. For Wincanton team a client's request for a new warehouse 

facility is a new business opportunity. What kind of activity challenges and 

issues such business development may involve from Wincanton team’s 

perspective? 



288 

ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГЛОБАЛНАТА БИЗНЕС СРЕДА 

 

Гл. ас. д-р Зоя Иванова180 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. България 

 

 

Задание 1. 

Един от най-известните и широко прилаганите в стопанската 

практика методи за анализ и оценка на бизнес средата е SWOT ана-

лизът (SWOT analysis). Методът е разработен от американския биз-

несмен Алберт Хъмфри, ръководител на проект в Stanford Research 

Institute, и приложен в края на 60-те години на XX век. SWOT анализът 

е специфичен инструмент, чрез който може да се осъществи систем-

ното набиране, регистриране, обработване и анализиране на полезна 

информация за състоянието и промените както във вътрешната, така 

и във външната среда на отделното индустриално предприятие, 

независимо от неговата отраслова принадлежност, размер, продуктово 

портфолио, форма на собственост и управление. Основната цел на 

този метод е точното и обективното идентифициране, дефиниране, 

анализиране, оценяване и на тази база съчетаване на силните и 

слабите страни на предприятието и външните благоприятни 

възможности и негативни заплахи. В този смисъл чрез SWOT 

анализа може да се осигури информация за четирите основни групи 

фактори: 

S – strengths (силни страни) – това са всички ендогенни (вът-

решни) фактори, които оказват положително влияние върху 

цялостната дейност и бъдещото развитие на индустриалното 

предприятие – добър имидж и фирмена репутация, богат 

производствен опит и дългогодишни традиции, стратегическо 

локално разположение, висококвалифициран и мотивиран персонал, 

добър мениджмънт, отлично финансово състояние и ефективност, 

качествена продукция, богат асортимент на продуктовото портфолио, 

регистрирани и притежавани търговски марки, наличие на права 

върху обекти на индустриалната собственост (патенти, лицензи, ноу-

хау, промишлен дизайн, географско означение и др.), модерна и 

високопроизводителна техника и технология, силни пазарни позиции 

и др.  

W – weaknesses (слаби страни) – те изразяват вътрешните сла-

бости, които могат да се отразят негативно върху изпълнението на за-

                                           
180 E-mail: z.ivanova@uni-svishtov.bg 
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ложените фирмени цели и постигането на определени икономически 

резултати от индустриалното предприятие – ограничени оборотни и 

инвестиционни средства, ниска иновационна активност, висок дял в 

общия обем продукция на изделия с ниска добавена стойност, физи-

чески и морално остаряло технологично оборудване, ниска степен на 

използване на производствените мощности, недостатъчно познаване 

на пазарите, изоставане от съвременните тенденции и предпочитания 

на потребителите, малък пазарен дял, неуспешни маркетингови и рек-

ламни кампании, липса на внедрени системи за управление на 

качеството, наличие на „тесни места“ в производството и др. 

O – opportunities (възможности) – те характеризират благо-

приятните възможности, произтичащи от екзогенната (външната) сре-

да на индустриалното предприятие – благоприятни природо-клима-

тични условия, добри търговски практики и регулации, 

либерализирани пазари, нови и свободни пазарни ниши, национално 

законодателство и местни разпоредби, действащи регламенти, 

директиви, законодателни актове на ЕС, финансови средства по 

Структурни фондове и Кохезионния фонд, иновации и развитие на 

производствени технологии, бързо развитие на информационни и 

комуникационни технологии, потенциални партньорства, активна 

дейност на браншови организации, общо състояние на трудовия пазар 

и качество на работната сила и др. 

T – threats (заплахи) – това са всички потенциални външни 

заплахи и предизвикателства, които могат да възпрепятстват или заба-

вят нормалното осъществяване на дейността на индустриалното пред-

приятие и постигането на определена ефективност – свито 

потребление на специализираните пазари, промяна в потребителските 

изисквания, силна конкуренция, нови конкурентни аналози, нелоялна 

конкуренция, влошена макроикономическа среда, неблагоприятни 

демографски тенденции, негативни миграционни процеси, нова 

данъчна политика, лоша инфраструктура, нови търговски регулации и 

други. 

Въз основа на точно и системно идентифициране, разпреде-

ление и анализиране на силните и слабите страни на индустриалното 

предприятие и потенциалните възможности и вероятните заплахи е 

възможно да се разработи SWOT матрица (SWOT matrix). Тя може 

да се разглежда като инструментариум за комбиниране (обединяване) 

на вътрешните и външните фактори, в резултат на което е възможно 

вземането на адекватни и своевременни решения и реализирането на 

ясни и точни фирмена стратегия и политики (вж. табл. 1). 
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Таблица 1 

SWOT матрица 
Външни  

фактори 

 

Вътрешни 

 фактори 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

СИЛНИ СТРАНИ 

Преобладаващи силни страни 

от вътрешната среда и 

възможности от външната 

среда на предприятието 

(S – O) 

Преобладаващи силни 

страни от вътрешната среда 

и заплахи от външната среда 

на предприятието 

(S – T) 

СЛАБИ СТРАНИ 

Преобладаващи слаби страни 

от вътрешната среда и 

възможности от външната 

среда на предприятието  

(W – O) 

Преобладаващи слаби 

страни от вътрешната среда 

и заплахи от външната среда 

на предприятието 

(W – T) 

 

Конструирайте SWOT анализ на избрано от Вас предприятие и 

определете дали средата е благоприятна или обратно – рискова за 

реализирането на Глобалните цели за устойчиво развитие. Определете 

коя/кои Глобални цели за устойчиво развитие е най-целесъобразно 

да осъществява конкретното предприятие? Направете точна 

обосновка. 

 

SWOT - анализ 
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Задание 2. 

В практиката на съвременните индустриални предприятия 

може да се използват различни и разнородни методи на 

ценообразуване. Един от най-ефикасните методи за ценообразуване е 

този базиран на анализа на „критичната точка“ (Break-even point 

analysis), тъй като се основава на пряката функционална зависимост 

между разходите, обема на производството и продажбите, приходите 

и финансовия резултат на предприятието. Целта на метода е да се 

определи производствения или продажбения обем, който трябва да 

бъде достигнат, за да може с получените приходи напълно да се 

покрият направените разходи или да се установи цената, при която 

може да бъде получена желаната целева печалба. Именно критичната 

(равновесната) точка показва обема на производството (продажбите) 

или цената, при която приходите и общите разходи по производството 

и реализацията на фирмената продукция се изравняват, следователно 

чрез нея може да се раздели зоната на печалбата от зоната на загубите 

(вж. фиг. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 1. Определяне на „критичната точка“ 

 

Определете цената, която ще донесе максимална печалба 

на предприятието, като използвате метода на ценообразуване, 

базиран на анализа на „критичната точка“ (Break-even point analysis) и 

спазвате алгоритъма: 

 Изчисляване на средните променливи разходи (AVC). 
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 Установяване равнището на постоянните разходи (ТFC). 

 Определяне на различни варианти на продажната цена (Р).  

На този етап трябва да се има предвид равнището (нивото) на 

„критичната цена“, т.е. цената, която покрива себестойността. Тя се 

изчислява по формулата: 

 

, 

където: 

P(к) – „критична цена“; 

TFC – общи постоянни разходи; 

q – обем продажби; 

AVC – средни променливи разходи. 

 Определяне на критичната (равновесната) точка по 

отношение на обема на продажбите (в натура и в стойност). 

 

 Определяне на критичната точка по отношение на обема на 

продажбите в натура. 

 

, 

където: 

TFC – общи постоянни разходи; 

P – пазарна цена; 

AVC – средни променливи разходи. 

 

 Определяне на критичната точка по отношение на обема на 

продажбите в стойност. 

 

 = , 

където: 

 – критична точка в натура; 

P – пазарна цена. 

 

или  

където: 

TFC – общи постоянни разходи; 

Pp – принос в печалбата като относителен дял от цената. 
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където: 

Pp – принос в печалбата като относителен дял от цената; 

P – пазарна цена; 

AVC – средни променливи разходи. 

 Определяне на очакваните продажби (Q) на базата на 

задълбочени и обстойни пазарни проучвания. 

 Пресмятане на очакваните приходи (R), като произведение 

на цената и очакваните продажби (Q х P). 

 Изчисляване на очакваните разходи (С), като 

произведението от броя на очакваните продажби (продукти) и 

променливите разходи за единица продукция се сумира с общите 

постоянни разходи (Q х AVC+FC). 

 Установяване на печалбата π (Pf), като разлика между очак-

ваните приходи и разходи при съответната цена (R-C). 

За целта в предприятие „Пасати“ ЕООД са произведени 12000 

бр. продукти, като са направени следните разходи: общите постоянни 

разходи (ТFC) са в размер на 16 450 лв., средните променливи 

разходи (AVC) са – 20,46 лв. Различните нива на пазарната цена (P) и 

очакваните продажби (Q) са посочени в таблица 2.  

 

Таблица 2 

Показатели 

Пазарна цена (Р), лв. Очаквани продажби (Q), бр. 

22,15 11800 

22,20 11650 

22,25 11330 

22,30 11200 

22,35 10860 

 

Пример: 

Ако пазарната цена (Р) е в размер на 22,20 лв. 

 

 
 

 = 9454 х 22,20 = 209 879 лв. 
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R = 11 650 х 22,20 = 258 630 лв. 

С = 11 650 х 20,46 +16450 = 254 809 лв. 

Pf = 258 630 – 254 809 = 3 821 лв. 

 

Таблица 3 

Р 

(лв.) 
 

 
(бр.) 

 

 
(лв.) 

Q 

(бр.) 

R 

(лв.) 

C 

(лв.) 

Pf 

(лв.) 

1 2 3 4 5 6 7 

22,15   11800    

22,20 9454 209 879 11650 258 630 254 809 3 821 

22,25   11330    

22,30   11200    

22,35   10860    

 

След като определите цената, която ще донесе максимална 

печалба на предприятието, посочете дали е възможно да се осигури 

реализирането на една от Глобалните цели за устойчиво развитие – 

„Отговорно потребление“. 

 

Задание 3. 

В индустриално предприятие „Пасати Мото” ЕООД за първото 

тримесечие на 2018 г. в различните структурни звена (Цех 1, Цех 2 и 

Цех 3) са отчетени следните количества произведени продукти 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Цех Месец I Месец II Месец III 

1 2 3 4 

Цех 1 1 200 1 600 1 700 

Цех 2 1 000 1 700 2 000 

Цех 3 600 1 000 1 500 

 

Чрез вариационният коефициент (коефициент на 

разсейване) направете количествена оценка на риска, като изчислите 

колебанието на рисковите признаци и установите кой обект е от по-

висок рисков клас.  
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Пример: 

 

Цех 1 

Месец (n) Произведени продукти (x)   
I 1 200 -300 90 000 

II 1 600 100 10 000 

III 1 700 200 40 000 

   140 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базата на получените резултати посочете необходимо ли е 

да се реализира Глобалната цел за устойчиво развитие – 

„Иновации и инфраструктура“ и какви ще са конкретните 

предимства за предприятието? 

1500
3

170016001200






x

57,264
13

140000
1 







n

i

176,0

1500

57,264
V

6,17100*

1500

57,264
V
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TAKE URGENT ACTION TO COMBAT 

CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACTS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА БОРБА  

С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 13. ПРЕДПРИЕМАНЕ 

НА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА БОРБА С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ  

И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ 
 

Доц. д-р Анастасия Марчева181 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

Увеличаването обема на изхвърлените парникови газове води 

до изменение на климата. През 2017 г. концентрацията на парникови 

газове в атмосферата достига рекордни нива: средното световно ниво 

на съдържание на CO2 в атмосферата е било 405,5 части на милион.  

През 1998–2017 г. преките икономически загуби от бедствията 

възлизат на около US$3 трилиона. Климатичните и геофизичните 

бедствия са отнели живота на около 1,3 милиона души. 

За 2015-2016 г. обемът на финансовите ресурси, отделени за 

противодействие на изменението на климата, се е увеличил със 17% 

спрямо 2013–2014 г. 

Финансиране от Зеления климатичен фонд в размер на US$191 

милиона, с цел съставяне на национални планове в областта на 

адаптиране и други процеси на планиране, се стремят да получат 75 

страни. 
The Sustainable Development Goals Report 2019182 

 

Цел 13. Предприемане на спешни действия за борба с 

климатичните промени и въздействието им е представена в 5 макета 

чрез 8 показателя.183 

 
Макет 1. Укрепване на устойчивостта и способността за адаптация 

към бедствия, свързани с климата 

Цел 13.1 Засилване на устойчивостта и способността за приспособя-

ване към свързаните с изменението на климата опасности и природни 

бедствия във всички страни 

Смъртни случаи и 

наранявания от 

природни бедствия 

13.1.1 Брой смъртни случаи, изчезнали лица и пряко 

засегнати лица, причинени от бедствия на 100000 

души 

                                           
181 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
182 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
183 http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf; 

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+13; https://sdg-tracker.org/ 

sustainable-consumption-production; https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 
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Национално 

управление на 

риска от бедствия 

13.1.2 Брой държави, приели и прилагащи национални 

стратегии за намаляване на риска от бедствия в 

съответствие с Рамката на Сендай за намаляване на 

риска от бедствия за периода 2015–2030 г. 

Местно 

управление на 

риска от бедствия 

13.1.3 Част от местните власти, които приемат и 

прилагат местни стратегии за намаляване на риска от 

бедствия в съответствие с националните стратегии за 

намаляване на риска от бедствия 

 

Брой смъртни случаи и изчезнали лица,  

причинени от бедствия, по вид на опасност (на 100000 души) 
Вид на опасностите 1990-2017 

Геофизични 380,825 

Метеорологични 212,38о 

Хидрологични 144,355 

Биологични 78,324 

Климатични 8,620 

Технологични 74,287 

Други 2,349 

Некласифицирани в Рамката на Сендай 56,640 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-  

report-2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 2. Интегриране на мерките за изменение на климата  

в политиката и планирането 

Цел 13.2 Интегриране на мерки срещу изменението на климата в 

националните политики, стратегии и планиране  

Интегриране 

изменението 

на климата в 

националните 

политики 

13.2.1 Брой държави, които са съобщили за създаване или 

прилагане на интегрирана политика / стратегия / план, 

която увеличава способността им да се адаптират към 

неблагоприятните въздействия на изменението на 

климата и да насърчат устойчивостта на климата и 

слабото развитие на емисиите на парникови газове 

 

Брой страни по Парижкото споразумение съгласно Рамковата 

конвенция на Обединените нации за изменението на климата 

 и брои на национално определените вноски (NDCs) към май 2019 
Общ брой страни, ратифицирали Парижкото споразумение 186 

Общ брой страни, които са съобщили своите първи национално 

определени вноски  

183 

Общ брой страни, които са съобщили своите втори национално 

определени вноски  

1 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 
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Макет 3. Развиване на знания и капацитет за борба с изменението  

на климата 

Цел 13.3 Подобряване на образованието, повишаване на осведомеността 

и на човешкия и институционален капацитет относно смекчаване на 

последиците от изменението на климата и приспособяването към него, 

намаляване на въздействията и ранно предупреждение 

Образование 

относно 

изменението 

на климата 

13.3.1 Брой страни, които са интегрирали смекчаващи 

мерки, адаптация, намаляване на въздействието и ранно 

предупреждение в учебни програми в начални, средни и 

висши учебни заведения  

Изграждане 

на капацитет 

за промените 

в климата 

13.3.2 Брой страни, които са съобщили за укрепване на 

институционалното, системното и индивидуалното 

изграждане на капацитет за прилагане на адаптация, 

смекчаване и трансфер на технологии, както и действия 

за развитие 

 

 

Макет 4. Прилагане на Рамковата конвенция на ООН по изменение  

на климата 

Цел 13.a Изпълнение на поетия ангажимент от развитите страни, подпи-

сали Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, за съвмес-

тно мобилизиране на US$100 милрд. годишно до 2020 година от всички 

източ-ници за посрещане на нуждите им от подходящи действия за смекча 

ване на последиците и прозрачност при изпълнение и привеждане в 

действие на Зеления фонд за климата чрез капитализирането му в най-

кратък срок 

Мобилизиране по US$100 

милиарда в Зеления фонд за 

климата 

13.a.1 Мобилизиране по 100 милиарда US$ 

годишно през периода 2020-2025 г.  

 

 

Макет 5. Насърчаване на механизми за повишаване капацитета  

за планиране и управление 

Цел 13.b Насърчаване на механизмите за увеличаване на капацитета в най-
слабо развитите страни за ефективно планиране и управление, свързано с 
изменението на климата, като се обръща особено внимание на жените, 
младежите, местните и маргинализираните общности 

Подкрепа за 
планиране и 
управление 
в най-слабо 
развитите 
страни  

13.b.1 Брой на най-слабо развитите страни и малките островни 
развиващи се държави, които са получили специализирана 
помощ, както и размер на помощта, включително финанси, 
технологии и изграждане на капацитет, за механизми за 
повишаване на капацитета за ефективно планиране и 
управление на промените, свързани с изменението на климата 

. 
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MITIGATE CLIMATE CHANGE IMPACT 

 

Assoc. prof., PhD Alla Uniyat184 

Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraina 
 

 

“Climate change is really about people’s well-

being. It is actually affecting our everyday lives, 

and this is the fundamental fact that everybody 

should keep in mind while working toward a 

low-carbon society. If we think about the people 

whose health is affected by the effects of climate 

change – for instance, the quality of air that we 

are breathing and how much children and older 

people are suffering from that; if we look at 

disasters that are destroying infrastructure, 

leaving communities in different parts of the 

world completely isolated – we are talking about 

people’s lives.” 

Patricia Espinosa, 

Executive Secretary of the UN Framework 

Convention on Climate Change 

 

Tasks that every country should perform:  

1. Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related 

hazards and natural disasters in all countries; 

2. Integrate climate change measures into national policies, 

strategies and planning; 

3. Improve education, awareness-raising and human and 

institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact 

reduction and early warning; 

4. Implement the commitment undertaken by developed-country 

parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change 

to a goal of mobilizing jointly US$100 billion annually by 2020 from all 

sources to address the needs of developing countries in the context of 

meaningful mitigation actions and transparency on implementation and 

fully operationalize the Green Climate Fund through its capitalization as 

soon as possible; 

5. Promote mechanisms for raising capacity for effective climate 

change-related planning and management in least developed countries and 

                                           
184 E-mail: alla_un@ua.fm 
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small island developing States, including focusing on women, youth and 

local and marginalized communities. 

Given that climatic changes are a threat to the environment and 

human, in the second half of the twentieth century, the United Nations 

initiated a global collaboration of the world community in combating 

climate change and adaptation. The legal framework for such cooperation 

is the framework UN Convention on climate change (UNFCCC) and its 

protocols. The main efforts under the Convention to reduce emissions of 

greenhouse gases (GHGs) and their absorption. Since 1997, Ukraine 

became a Party to the UNFCCC, and signed (1999) and ratified (2004) the 

Kyoto Protocol. Ukraine also signed (2015) and one of the first ratified 

(2016) Paris agreement, which stipulates the obligations of countries to 

reduce GHG emissions until 2030 and provided, unlike the first two 

transactions, adaptation to climate change. 

Ukraine has also identified 4 main sources of greenhouse gas 

emissions. They are concentrated in four sectors of economic activities: 1) 

energy (exploration and production of primary energy, processing of 

primary sources of energy in a more usable form, transportation, and 

stationary and mobile use of fuel); 2) industry; 3) agriculture, forestry and 

other land uses (emission and absorption of carbon dioxide in the process 

of farming and forest management); 4) and waste management (removal, 

biological treatment, incineration of solid waste treatment and discharge of 

wastewater).  

Statistics say that 88% of Ukrainians consider the problem of waste 

management is important, and 49% of respondents rated it as very 

important. In 2016 in Ukraine was formed 295 million tons of waste, 

according to the State Department of statistics. Among the total volume of 

waste generated in 2016, nearly 621 thousand tons are hazardous and 

extremely hazardous waste (i-III classes of danger). In 2016, Ukraine has 

created more than 940 thousand tons of chemical waste, which disposed of 

only 0.5% to 4, 8 thousand tons. Of the 3.7 million tonnes of ferrous 

metals, which was formed in 2016 and belong to class IV of danger, were 

disposed of only 3.2 million tons. And 990 thousand tonnes of animal 

waste generated last year was recycled only a third of the 315 thousand 

tons. 

Thus, the main source of generation of greenhouse gases in the 

world and in Ukraine is the energy sector. About 70% of all global 

greenhouse gas emissions are produced during combustion vugarity types 

of energy resources (primarily coal, gas, oil, petroleum products), as well 

as in their extraction (production), processing, storage, transportation and 

consumption of fuel in all sectors of the economy. 
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In Ukraine the situation is similar worldwide. During the years 

1990-2014, greenhouse gas emissions from the Energy sector accounted 

for 67.7-75.7% of all implemented GHG emissions (without taking into 

account their absorption), and together with the sector "Industrial 

processes" – for 84.4-90,0%. Therefore, energy of Ukraine must move 

towards clean and safe resources: wind, sun, earth. The influence of the 

sector "Energy" in the total emissions of greenhouse gases as big as coal, 

oil and gas (which have the greatest amount of carbon) is about 86% in the 

global energy balance. In Ukraine, the figure is about 80% due to the fact 

that we have a significant proportion of electricity is generated by nuclear 

power plants. 

For the urgent fight against climate change, which is potentially 

irreversible threat to humanity and the planet, all countries of the world 

agreed in December 2015, the so-called Paris a deal in which they will try 

to effectively and properly respond to the problem of global greenhouse 

gas emissions. Goal: to keep the increase in average temperature on the 

planet is much lower than 2°C (compared with preindustrial level) and 

make efforts to limit temperature increase to 1.5°C. In addition, signatory 

countries encouraged to prepare their low-carbon development strategy for 

the period up to 2050, the purpose of which should be a significant 

reduction in greenhouse gas emissions while ensuring economic growth, 

improving the welfare of citizens. That is, it must be the strategy of 

implementing "green" economic model, which produces this amount of 

greenhouse gas emissions that does not exceed the amount of their 

absorption and / or capture and storage. Obviously, this strategy plays a 

key role energy, which needs to move from vpleteny types of energy 

resources in a clean and safe: energy from the wind, sun, earth, biomass, 

etc. For the introduction of low-carbon development, it is necessary to 

involve in the economy of Ukraine 75-100 billion euros until 2030. 

In addition, scientists of the "Institute of Economics and forecasting 

of NAS of Ukraine", using the experience of the European Union and 

taking into account the Paris deal and proposed the main objectives 

(criteria) of the energy policy until 2050, which can be a basis for the new 

Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035.  

- The main objectives until 2020: energy efficiency Increase by 

9% according to the National action plan for energy efficiency until 2020. 

Ensuring the share of renewable energy in gross final consumption at 11% 

according to the National action plan for renewable energy until 2020. The 

conditions of the Kyoto Protocol (emissions of greenhouse gases will not 

exceed 76% from the 1990 level). 
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- The main goal for 2035: energy efficiency of at least 19.5%. 

Ensuring the share of renewable energy in gross final consumption of at 

least 21.5%. A gradual and steady reduction of emissions of sulphur 

dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx) and substances in the form of solid 

suspended particles not differentiated by composition (dust) from large 

combustion plants, the total rated thermal capacity of 50 MW or more, 

which will lead to the implementation of the requirements of Directive 

2010/75/EU. Not exceeding 43% (as of 2012-2013) on the level of 

greenhouse gas emissions in 1990, to provide the effect of "decoupling" in 

the development of Ukraine's economy. The DECOUPLING: separation 

between economic growth and pressure on the environment. The 

decoupling effect is the reduction of emissions from GDP growth 

- The main goal by 2050: Reduction of GHG emissions from the 

operation of power industry of Ukraine up to 30% of the 1990 level (or at 

least 25% less than 2012) in 2050 or sooner. 

The major operating institutions of the financial mechanism of the 

UN framework Convention on climate change and the Paris agreement is 

the Green climate Fund (Green Climate Fund) and the Global environment 

facility (Global Environment Facility). Ukraine remains outside of the 

recipients of climate Finance the Green climate Fund, so focus on 

attracting funding from other sources. The GEF focuses on developing 

countries and countries with economies in transition can also receive 

financial support for measures to reduce emissions. Ukraine during the last 

3 years have received US$19.3 million of funding from the Global 

environment facility, nearly 15 of which are provided at the climate project 

(about 1 billion dollars allocated by the GEF for climate projects during 

this period).  

One of the projects being implemented with support of GEF and the 

EBRD is a project to develop climate technologies, Finance and 

Technology Transfer Centre for Climate Change (FINTECC). As of 2017, 

the project is in Ukraine in its infancy, because the degree of penetration of 

technology and innovation is low, although the number of specialists is 

satisfactory. Also referred to as the main reasons for this situation: poor 

infrastructure of local supply chain and low market penetration resource 

efficiency technologies; the unstable political situation of the country; 

investment in resource efficiency technologies perceived as risky. 

It is worth noting also that at the initiative of the Ukrainian 

government created a special environmental application that has the title 

"Klimatychni krapli": do "green" things – win the prizes. The essence of 

the application is that each point that is called “Climate drop” –and it's 1 kg 

of greenhouse gas CO2 that enters the atmosphere as a result of ecological 
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actions of members of the platform. Such a person is a “Source” of GHG 

emissions reductions and in the course of the year can make 500 or more 

“Drops”. Platform partners – environmentally conscious companies in the 

retailing, entertainment, it, housing and communal services, etc. – take 

from “Sources,” “Climate Drop” in exchange for discounts, bonuses and 

other loyalty tools. Such enterprises in the platform we call “Lakes”. The 

term “Lake” may be able to implement part of the accumulated “Drops” 

carbon funds to other companies or individuals in the national and global 

fight against climate change. Such funds in the platform are called “Seas”. 

Now “Klimatychni krapli” are awarded for bike riding, tree 

planting, waste collection, energy saving measures in buildings and the 

generation of “green” electricity. Calculation of greenhouse gas emission 

reductions is based on the internationally recognized methodological 

approaches taking into account the long experience of our company in the 

field of calculating carbon emissions. It is planned that by 2018, the 

number of participants in the platform will reach 50000 people, and the 

amount of “Drops” in the platform is 25000000 units, which would 

indicate a reduction of greenhouse gas emissions by 25000 tonnes. The 

chronology regarding the application is shown below: 

05.09.2017 mobile application “Klimatychni krapli” is available to 

download in Play Market 

09.09.2017 mobile application “Klimatychni krapli” presented in 

Zhytomyr 

01.01.2018 – at the beginning of 2018 the mobile application 

“Klimatychni krapli” has over 600 users, 7 partners and operates in 3 

cities. 

25.01.2018 – mobile app “Klimatychni krapli” was presented in 

Ivano-Frankivsk. 

16.02.2018 – mobile app “Klimatychni krapli” presented in 

Chernivtsi 01.03.2018 – published a new version of the mobile application, 

which adds new types of environmental actions: separate collection of 

waste and the planting of trees. 
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CONSERVE AND SUSTAINABLY USE THE OCEANS, 

SEAS AND MARINE RESOURCES FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СЪХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА ОКЕАНИТЕ, 

МОРЕТАТА И МОРСКИТЕ РЕСУРСИ ЗА УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 14. СЪХРАНЕНИЕ 

И УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА ОКЕАНИТЕ, МОРЕТАТА И МОРСКИТЕ 

РЕСУРСИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

Доц. д-р Анастасия Марчева185 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

Окисляването на световния океан е предизвикано от 

поглъщането на въглероден диоксид от атмосферата. Този процес е 

свързан с промяна на химическия състав на морската вода. През 

последните 30 години киселинността се е увеличила с 26% в 

сравнение с доиндустриалното ниво. При запазване на тези темпове 

до края на века се прогнозира увеличение от 100-150%, което ще 

доведе до сериозни последици за морската флора и фауна.  

За устойчивото развитие на риболова е необходимо 

поддържане на рибни запаси в биологично устойчиви граници. 

Световните морски рибни запаси, намиращи се в биологично 

устойчиво граници, са намалели от 90% през 1974 г. до 66,9% през 

2015 г.  

Към декември 2018 г. в охраняеми райони са били обхванати 

повече от 24 млн. кв. км (или 17,2%) от водните площи, намиращи се 

под национална юрисдикция (0–200 морски мили от държавната 

граница), което е два пъти повече в сравнение с 2010 г. Общият 

световен медианен дял на всеки основен район на морско 

биоразнообразие, намиращ се под охрана, се е увеличил от 31,2% през 

2000 г. до 45,7% през 2018 г.  

Незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов е най-

сериозната заплаха за устойчивото рибарство, за тези чиито източник 

на средства е риболовът и за морските екосистеми. Създадена е база 

от международни документи, обхващаща различни аспекти на 

риболова.  

Значителна част от страните осъществяват мерки за борба с 

незаконния риболов и приемат все повече документи, свързани с 

управление на рибарството. От юни 2016 г. е в сила първото правно 

обвързващо международно споразумение за борба с незаконния 

риболов - Споразумение за мерките на пристанищната държава с цел 

предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, 

недеклариран и нерегулиран риболов. До февруари 2019 г. към него са 

се присъединили 58 държави.  

                                           
185 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
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На дребномащабния риболов, практикуван почти във всички 

страни, се пада повече от половината от общия улов на риба, като 

количество и разходи. За разширяване достъпа на дребните рибари до 

производствените ресурси, услуги и пазари, в повечето страни са 

разработили целеви регулаторни и институционални рамки. 
The Sustainable Development Goals Report 2019186 

 

 

Цел 14. Съхранение и устойчиво ползване на океаните, 

моретата и морските ресурси за устойчиво развитие е представена 

в 10 макета чрез 10 показателя.187 

 
Макет 1. Намаляване замърсяването на морската среда 

Цел 14.1 Предотвратяване и значително намаляване до 2025 година на 

замърсяването на морската среда от всякакъв вид, по-специално от 

наземни източници и дейности, в това число намаляване на морските 

отпадъци и биогенното замърсяване 

Намаляване 

замърсяването на 

морската среда 

14.1.1 Индекс на еутрофикация на крайбрежието 

и плътност на плаващите пластмасови остатъци 

 

Макет 2. Опазване и възстановяване на екосистемите 

Цел 14.2 Постигане до 2020 година на устойчиво управление и защита на 

морските и крайбрежните екосистеми с оглед предотвратяване на 

значителни неблагоприятни въздействия, включително чрез засилване на 

устойчивостта им и предприемане на действия за тяхното възстано-

вяване, с цел превръщането им в здрави и продуктивни морета и океани 

Опазване и 

възстановяване на 

екосистемите 

14.2.1 Дял от националните изключителни 

икономически зони, управлявани чрез екосистемни 

подходи 

 

Макет 3. Намаляване киселинността на океаните 

Цел 14.3 Намаляване до минимум и справяне с въздействията от 

увеличаването на киселинността на океанските води, включително чрез 

засилено научно сътрудничество на всички равнища 

Намаляване 

киселинността 

на океаните 

14.3.1 Средна морска киселинност (рН), измерена в 

съгласуван набор от представителни станции за вземане 

на проби 

 

                                           
186 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
187 http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf; 

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+13; https://sdg-tracker.org/ 

sustainable-consumption-production; https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 
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Макет 4. Устойчив риболов 

Цел 14.4 Постигане до 2020 година на ефективно регулиране на добива на 

риба и ликвидиране на свръхулова, незаконния, недеклариран и нерегулиран 

риболов, и на разрушителните риболовни практики, прилагане на научно 

обосновани планове за управление на рибарството с оглед възстановяване 

на рибните запаси във възможно най-кратък срок поне до равнищата, 

позволяващи максимален устойчив улов, определени от биологичните 

характеристики на съответните видове 

Рибни запаси в рамките на 

устойчиви нива 

14.4.1 Дял на рибните запаси в рамките на 

биологично устойчиви нива 

 

Макет 5. Запазване на крайбрежните и морските зони 

Цел 14.5 Опазване до 2020 година на поне 10% от крайбрежните и 

морски райони в съответствие с националната правна уредба и междуна-

родното право и въз основа на най-добрата налична научна информация 

Защитени морски зони 14.5.1 Покритие на защитените зони по 

отношение на морските зони 

 

Дял на ключови за биоразнообразието морски райони,  

обхванати от защитена зона (%) 
Регион 2000 2005 2010 2014 2017 

Общо в света  31.2 36.4 41.1 44.8 45.7 

Европа  45.5 53.5 58.1 62.0 63.0 

Северна Америка  37.3 42.5 46.8 47.4 48.3 

Северна Африка 12.3 23.0 29.8 36.6 37.7 

Най-слабо развити страни 12.5 14.2 22.4 23.6 25.9 

Малки островни развиващи се държави 9.5 12.6 18.5 22.4 22.8 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 
 

Макет 6. Прекратяване на субсидиите, водещи до прекомерен риболов 

Цел 14.6 Въвеждане до 2020 година на забрана за определени форми на 

субсидии за сектора на рибарството, които допринасят за 

свръхкапацитет на риболовните флоти и свръхулов, премахване на 

субсидиите, допринасящи за незаконен, недеклариран и нерегулиран 

риболов, и въздържане от въвеждане на нови такива субсидии, като се 

отчита, че подходящото и ефективно, специално и диференци-рано 

третиране на развиващите се и най-слабо развитите страни трябва да е 

неразделна част от преговорите в рамките на Световната търговска 

организация относно субсидиите за сектора на рибарството 

Борба с незаконния, 

недеклариран и 

нерегулиран риболов 

14.6.1 Напредък на страните в степента на 

прилагане на международните инструменти, 

насочени към борба с незаконния, недеклариран 

и нерегулиран риболов 
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Макет 7. Увеличаване на икономическите ползи от устойчивото  

използване на морските ресурси 

Цел 14.7 Увеличаване до 2030 година на икономическите ползи за малките 

островни развиващи се държави и най-слабо развитите страни от 

устойчивото използване на морските ресурси, включително чрез 

устойчиво управление на рибарството, аквакултурите и туризма 

Приходи от устойчив риболов 14.7.1 Дял на устойчивия риболов в БВП 

 

Макет 8. Разширяване на научните знания, изследвания и технологии  

за здравето на океаните 

Цел 14.a Увеличаване обема на научните знания, развитие на научно-

изследователския капацитет и трансфер на морски технологии, като се 

отчитат критериите и насоките на Междуправителствената 

океанографска комисия относно трансфера на морски технологии, с оглед 

подобряване здравето и управлението на океаните и засилване приноса на 

морското биологично разнообразие за развитието на развиващите се 

страни, по-специално малките островни развиващи се държави и най-слабо 

развитите страни 

Изследователски 

ресурси за морските 

технологии 

14.a.1 Дял от общия бюджет за научни изследвания, 

предназначени за изследвания в областта на 

морските технологии 

 

Макет 9. Подкрепа за дребните рибари 

Цел 14.b Осигуряване на достъп до морските ресурси и пазари за 

рибарите, извършващи традиционен риболов в малки количества и за 

прехрана 

Подкрепа за 

дребните 

рибари 

14.b.1 Напредък на страните в степента на прилагане на 

правна / регулаторна / политическа / институционална 

рамка, която признава и защитава правата на достъп за 

дребномащабен риболов 

 

Макет 10. Приемане и съблюдаване на международното морско право 

Цел 14.c Засилване на опазването и устойчивото използване на океаните и 

техните ресурси чрез прилагане на международното право, отразено в 

Конвенцията на ООН по морско право (КООНМП), предоставяща 

правната рамка за опазване и устойчиво използване на океаните и техните 

ресурси, както е припомнено в параграф 158 от документа „Бъдещето, 

което желаем” 

Прилагане на 

международното 

морско право 

14.c.1 Дял на страните, постигнали напредък в 

ратифициране, приемане и прилагане чрез правни, 

политически и институционални рамки на свързани с 

океана инструменти, които прилагат международното 

право, както е отразено в Конвенцията на ООН по 

морско право 
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PROTECT, RESTORE AND PROMOTE SUSTAINABLE 

USE OF TERRESTRIAL ECOSYSTEMS, SUSTAINABLY 

MANAGE FORESTS, COMBAT DESERTIFICATION 

AND HALT AND REVERSE LAND DEGRADATION, 

AND HALT BIODIVERSITY LOSS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЗАПАЗВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ  

НА УСТОЙЧИВОТО ПОЛЗВАНЕ НА СУХОЗЕМНИТЕ 

ЕКОСИСТЕМИ, УСТОЙЧИВО СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ, 

БОРБА С ОПУСТИНЯВАНЕТО И ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ 

НА ДЕГРАДАЦИЯТА НА ПОЧВАТА И ПРИСТЪПВАНЕ 

КЪМ РЕГЕНЕРИРАНЕТО Й, КАКТО И ПРЕКЪСВАНЕ  

НА ЗАГУБАТА НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 

 

 

 

 
 



311 

МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 15. ЗАПАЗВАНЕ, 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО ПОЛЗВАНЕ 

НА СУХОЗЕМНИТЕ ЕКОСИСТЕМИ, УСТОЙЧИВО СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ, 

БОРБА С ОПУСТИНЯВАНЕТО И ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕГРАДАЦИЯТА  

НА ПОЧВАТА И ПРИСТЪПВАНЕ КЪМ РЕГЕНЕРИРАНЕТО Й, 

КАКТО И ПРЕКЪСВАНЕ НА ЗАГУБАТА НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 

 

Доц. д-р Анастасия Марчева188 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

Защитата на важните за биологичното разнобразие райони на 

сушата и пресноводните обекти е от особено значение за осигуряване 

на дългосрочно и неизтощаващо използване на природните ресурси. 

Увеличава се средният дял на основните области на биоразнообразие 

под закрила: земни площи от 33,1% (2000 г.) на 46,1% (2018 г.); 

сладководни райони от 30,5% (2000 г.) на 43,2% (2018 г.); планински 

райони от 32,9% (2000 г.) на 44,7% (2018 г.).  
Здравите планински екосистеми имат особена роля за 

осигуряване на екосистемни услуги за планинските райони и за 

низините. През 2017 г. 76% от планинските райони в света са покрити 

със зеленина (41% залесени, 29% ливади/храсти и 6% обработваеми 

земи). 

През период 2000–2015 г. повече от една пета от сушата на 

планетата е била подложена на деградация, предизвикана преди 

всичко от антропогенни процеси - опустиняване, увеличаване на 

обработваемите земи и урбанизация. През периода се наблюдава и 

значително намаляване възпроизводството на почвено-растителната 

покривка, а ливадно-пасищната е най-пострадалата екосистема.  

Най-сериозна и необратима последица за природата, в резултат 

от човешката дейност, е изчезването на видовете. Индексът на 

Червената книга, който отразява риска от изчезване на видовете (1 - 

няма заплаха за нито един вид, 0 - изчезване на всички видове), за 

периода 1993- 2019 г. от 0,82 достига стойност 0,73. 

През 2017 г. двустранната помощ по програмата за развитие, 

насочена към опазване на биологичното разнообразие, достига US$8,7 

милиарда.  
The Sustainable Development Goals Report 2019189 

 

                                           
188 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
189 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 



312 

Цел 15. Запазване, възстановяване и стимулиране на 

устойчивото ползване на сухоземните екосистеми, устойчиво 

стопанисване на горите, борба с опустиняването и преустановяване 

на деградацията на почвата и пристъпване към регенерирането й, 

както и прекъсване на загубата на биоразнообразието е представена 

в 12 макета чрез 14 показателя. 190  

 
Макет 1. Запазване и възстановяване на сухоземните и сладководните 

екосистеми 

Цел 15.1 Гарантиране до 2020 година на опазването, възстановяването и 

устойчивото използване на сухоземните и вътрешни сладководни екосис-

теми и техните услуги, по-специално горите, влажните зони, планините 

и сухите райони, в съответствие със задълженията, произтичащи от 

международните споразумения 

Горска площ 15.1.1 Площ на горите като дял от общата площ 

Защитени места, 

важни за 

биоразнообразие 

15.1.2 Дял на обекти важни, за сухоземното и 

сладководното биоразнообразие, които са обхванати 

от защитени територии, по вид екосистема 

 
Дял на площта на всеки ключов за сухоземното биоразнообразие обект, 

обхванат от защитена зона (%) 
Регион 2000 2005 2010 2014 2017 

Общо в света  33.1 39.2 43.6 45.8 46.1 

Европа  47.5 58.1 64.1 66.1 66.2 

Северна Америка  33.2 36.1 38.9 39.6 40.0 

Северна Африка 14.7 22.6 26.9 39.8 40.1 

Развиващи се страни без излаз на море 29.0  32.6  35.8  36.5  36.6  

Най-слабо развити страни 28.4 31.9 35.4 35.8 36.3 

Малки островни развиващи се държави 12.0 17.6 23.2 25.3 25.4 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 
Макет 2. Прекратяване на обезлесяването и възстановяване  

на деградирали гори 

Цел 15.2 Насърчаване до 2020 година на прилагането на устойчиво управ-

ление на всички видове гори, спиране на обезлесяването и възстановяване 

на увредените гори, и значително увеличаване на залесяването и 

презалесяването в световен мащаб 

Устойчиво управление 

на горите 

15.2.1 Напредък в устойчивото управление на 

горите 

                                           
190 http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf; 

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+15; https://sdg-tracker.org/ 

sustainable-consumption-production; https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 



313 

Промяна на мрежата от горски площи(%) 
Регион 2000-2005 2006-2010 2011-2015 

Общо в света  -0.12  -0.09  -0.09  

Европа  0.04  0.19  0.04  

Северна Америка  0.03  0.11  0.03  

Северна Африка -0.28  -0.09  -0.28  

Развиващи се страни без излаз на море -0.55  -0.53  -0.55  

Най-слабо развити страни -0.46  -0.46  -0.45  

Малки островни развиващи се държави 0.06  0.05  0.06  

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 3. Прекратяване на опустиняването и възстановяване  

на деградирали земи 

Цел 15.3 Борба с разпространението на необработваеми площи, 

възстановяване на деградиралите земи и почви (включително 

засегнатите от разпространението на необработваеми площи, суша и 

наводнения земи) и стремеж за постигане до 2030 година на свят без 

деградация на земите 

Прекратяване на опустиняването и 

възстановяване на деградирали земи 

15.3.1 Дял на деградиралата земята 

от общата площ на сушата 

 

Макет 4. Осигуряване опазването на планинските екосистеми 

Цел 15.4 Гарантиране до 2030 година опазването на планинските 

екосистеми, включително на биологичното им разнообразие, с оглед 

укрепване на възможностите им да осигуряват ползи от съществена 

важност за устойчивото развитие 

Обхват на важни обекти за 

планинско биоразнообразие 

15.4.1 Покритие от защитени територии на 

важни места за планинско биоразнообразие 

15.4.2 Индекс на зелената планина 

 

Макет 5. Защита на биологичното разнообразие и природните 

местообитания 

Цел 15.5 Предприемане на спешни и съществени действия за намаляване 

деградацията на естествените местообитания, спиране загубата на 

биологичното разнообразие, защита и предотвратяване до 2020 година 

изчезването на застрашените видове 

Червен списък 15.5.1 Индекс на Червения списък 

 

Макет 6. Защита на достъпа до генетични ресурси и справедливо 

разпределение на ползите 

Цел 15.6 Гарантиране на честно и справедливо споделяне на ползите, 

произтичащи от употребата на генетични ресурси, и насърчаване на 

подходящ достъп до такива ресурси 
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Ползи от 

споделяне на 

генетични 

ресурси 

15.6.1 Дял на страните, които са приели законодателни, 

административни и политически рамки, за да гарантират 

справедливо и равнопоставено разпределение на ползите 

 

Макет 7. Премахване на бракониерството и незаконната търговия  

със защитени видове 

Цел 15.7 Предприемане на спешни действия за ликвидиране на 

бракониерството и незаконния трафик на защитени животински и 

растителни видове и за справяне с търсенето и предлагането на 

незаконни продукти на дивата природа 

Бракониерство и трафик 

на диви животни 

15.7.1 Дял на дивите животни, обект на 

бракониерство или на незаконна търговия 

 

Макет 8. Предотвратяване на инвазивни чужди видове на сушата 

и във водните екосистеми 

Цел 15.8 Приемане до 2020 година на мерки за предотвратяване на 

въвеждането и значително смекчаване на отрицателното въздействие 

на инвазивни неместни видове в земните и водните екосистеми, и 

контролиране или унищожаване на тези видове 

Предотвратяване 

на инвазивни 

чужди видове 

15.8.1 Дял на страните с национално законодателство и 

адекватно предоставят ресурси за предотвртяване или 

контрол на инвазивни чужди видове 

 

Макет 9. Интегриране на екосистемата и биоразнообразието  

в правителственото планиране 

Цел 15.9 Интегриране до 2020 година на ценностите на биологичното 

разнообразие и екосистемите в планирането на национално и местно 

равнище, процесите на развитие, стратегиите за намаляване на 

бедността и отчетите 

Интегриране на 

екосистемата и 

биоразнообразието 

в планирането 

15.9.1 Напредък в националните цели, установени в 

съответствие с Цел 2 на Аичи за биологичното 

разнообразие на Стратегическия план за 

биологичното разнообразие 2011-2020 г. 

 

Макет 10. Увеличаване на финансовите ресурси за опазване  

и устойчиво използване на екосистемите и биологичното разнообразие 

Цел 15.a Мобилизиране и значително увеличаване на финансовите 

средства от всички източници, предназначени за опазване и устойчиво 

използване на биологичното разнообразие и екосистемите 

Официална помощ за 

развитие на биологичното 

разнообразие 

15.a.1 Официална помощ за развитие и 

публични разходи за опазване и устойчиво 

използване на биологичното разнообразие и 

екосистемите 
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Ангажимент за официална помощ за развитие за опазване  

и устойчиво използване на биоразнообразието и екосистемите 

(млн. US$, 2017) 
Регион 2005 2010 2015 2017 

Официална помощ за развитие, общо  4902.5  11742.7  17694.8  17358.3  

Европа  7.1  48.7  1000.2  180.9  

Северна Африка 93,2 101,3 110,3 303,3 

Централна Азия 5.9  9.8  0.8  10.3  

Развиващи се страни без излаз на море 240.0  1,062.3  964.0  1,320.8  

Най-слабо развити страни 479.5  1,421.5  2,025.0  2,062.5  

Малки островни развиващи се държави 124.4  507.4  241.8  254.5  

Неразпределена обща помощ за 

развитие 2832.5 7662.9 10932.4 11807.1 

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 
 

Макет 11. Финансиране и стимулиране на устойчиво управление  

на горите 

Цел 15.b Мобилизиране на значителни средства от всички източници и 

на всички равнища за финансиране на устойчивото стопанисване на 

горите и осигуряване на достатъчни стимули за развиващите се страни 

за развитие на устойчивото стопанисване, включително за опазване на 

горите и презалесяване 

Официална помощ за 

развитие управлението 

на горите  

15.b.1 Официална помощ за развитие и публични 

разходи за опазване и устойчиво използване на 

биологичното разнообразие и екосистемите 

 

Макет 12. Борба с глобалното бракониерство и трафика 

Цел 15.c Засилване подкрепата на световно равнище за усилията в 

борбата с бракониерството и трафика на защитени видове, 

включително чрез повишаване капацитета на местните общности да 

намират възможности за устойчив поминък 

Бракониерство и 

търговия с диви животни 

15.c.1 Дял от продадените диви животни, 

които са били уловени или незаконно изнесени 
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PROMOTE PEACEFUL AND INCLUSIVE SOCIETIES 

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, PROVIDE ACCESS TO 

JUSTICE FOR ALL AND BUILD EFFECTIVE, ACCOUNTABLE 

AND INCLUSIVE INSTITUTIONS AT ALL LEVELS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА МИРНИ И ПРИОБЩАВАЩИ ОБЩЕСТВА 

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП  

ДО ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ И ИЗГРАЖДАНЕ 

 НА ЕФЕКТИВНИ, ОТГОВОРНИ И ПРИОБЩАВАЩИ 

ИНСТИТУЦИИ НА ВСИЧКИ НИВА 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 16. НАСЪРЧАВАНЕ 

НА МИРНИ И ПРИОБЩАВАЩИ ОБЩЕСТВА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ И ИЗГРАЖДАНЕ  

НА ЕФЕКТИВНИ, ОТГОВОРНИ И ПРИОБЩАВАЩИ ИНСТИТУЦИИ  

НА ВСИЧКИ НИВА 

 

Доц. д-р Анастасия Марчева191 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

Броят на умишлените убийства през 2017 г. достига на 6,1 на 

100000 души. Съществуват различни форми на насилие срещу деца. 

По данни от 83 страни, предимно в развиващите се региони, почти 8 

от 10 деца на възраст от една до 14 години са били подложени на 

някаква форма на психологична агресия и/или телесно наказание у 

дома. 

През 2016 г. по-голяма част от известните жертви на трафик на 

хора – 58% от общия брой на идентифицираните жертви (43% през 

2014 г.), са открити в собствените им страни. Преобладаващо 

мнозинство (70%) от жертвите на трафик са жени и момичета, повече 

от които са продадени с цел сексуална експлоатация. 

През последните години в рамките на 30% се запазва делът на 

задържаните без съдебна присъда от общо лишените от свобода.  

Увеличава се броят на убийствата на защитници на правата на 

човека, журналисти и синдикални активисти. За 2017-2018 г. ООН 

регистрира и потвърждава 431 убийства от този вид в 41 страни. 

Всяка седмица жертви на убийства в борбата за изграждане на 

по-приобщаващо и равнопоставено общество стават поне 8 души. 

Независимо, че в много региони е постигната универсална или 

почти универсална регистрация на деца при раждане, средната 

стойност в света е едва 73%.  

През 2018 г. национални институции за човешки права, които 

напълно отговарят на международно приетите стандарти, има в 39% 

от всички страни. 
The Sustainable Development Goals Report 2019192 

 

Цел 16. Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за 

устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки и 

                                           
191 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
192 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
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изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на 

всички нива е представна в 12 макета чрез 23 показателя.193 

 
Макет 1. Намаляване на насилието навсякъде 

Цел 16.1 Значително намаляване навсякъде на всички форми на насилие и 

свързаната с насилие смъртност 

Умишлени убийства 16.1.1 Брой жертви на умишлено убийство на 

100000 души, по пол и възраст 

Смъртни случаи, 

свързани с конфликти 

16.1.2 Смъртни случаи, свързани с конфликти на 

100000 души, по пол, възраст и причина 

Разпространение на 

всички форми на 

насилие 

16.1.3 Дял от населението, подложено през 

последните 12 месеца на: а) физическо насилие; 

б) психично насилие; в) сексуално насилие  

Обществена 

безопасност 

16.1.4 Дял от населението, което се чувства в 

безопасност, движейки се в района, в който живее  

 
Макет 2. Защита на децата от насилие, експлоатация, трафик и насилие 

Цел 16.2 Слагане край на злоупотребата, експлоатацията, трафика и 

всички форми на мъчения и насилие над деца 

Насилие срещу 

деца 

16.2.1 Дял на децата на възраст между 1 и 17 години, 

които са претърпели физическо наказание и/или 

психологична агресия от страна на полагащите грижа 

през последния месец 

Трафик на хора 16.2.2 Брой жертви на трафик на хора на 100000 души 

Сексуално насилие 

срещу млади мъже 

и жени 

16.2.3 Дял на младите жени и мъже на възраст 18–29 

години, преживели сексуално насилие на възраст 18 

години 

 
Макет 3. Насърчаване на върховенството на закона и гарантиране  

на равен достъп до правосъдие 

Цел 16.3 Насърчаване принципите на върховенството на закона на 

национално и международно равнище и гарантиране на равен достъп до 

правосъдие за всички 

Доклади за жертви 

на престъпление 

16.3.1 Дял на жертвите на насилие през предходните 

12 месеца, които съобщават на компетентните 

органи за преследване  

Неосъдени 

задържани лица 

16.3.2 Дял на неосъдените задържани лица от 

общата затворническа популация 

 

                                           
193 http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf; 

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+16; https://sdg-tracker.org/ 

sustainable-consumption-production;12 маке 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 
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Макет 4 Борба с организираната престъпност и незаконните финансови 

и оръжейни потоци 

Цел 16.4 Значително намаляване до 2030 година на незаконните финан-

сови и оръжейни потоци, засилено възстановяване и връщане на открад-

нати активи и борба с всички форми на организираната престъпност 

Незаконни 

финансови потоци 

16.4.1 Обща стойност на входящите и изходящите 

незаконни финансови потоци 

Хванати или 

предадени оръжия 

16.4.2 Дял от иззетите, открити или предадени 

оръжия, чийто незаконен произход или контекст са 

проследени или установени от компетентен орган 

 

Макет 5. Значително намаляване на корупцията и подкупите 

Цел 16.5 Значително намаляване на корупцията и подкупничеството във 

всичките им форми 

Разпространение 

на подкупите 

16.5.1 Дял от лицата, които са имали поне един контакт с 

длъжностно лице и са платили подкуп на длъжностно 

лице, или им е поискан подкуп от държавни служители 

през предходните 12 месеца 

Подкупи в 

бизнеса 

16.5.2 Дял от предприятията, които са имали поне един 

контакт с държавен служител и които са платили подкуп 

на държавен служител, или са били помолени за подкуп 

от държавни служители през предходните 12 месеца 

 

Макет 6. Развитие на ефективни, отговорни и прозрачни институции 

Цел 16.6 Развитие на ефективни, отговорни и прозрачни институции на 

всички равнища 

Правителствени 

разходи в рамките на 

бюджетите 

16.6.1 Държави първични разходи във връзка с 

първоначално одобрения бюджет по сектори (с 

бюджетни правила или с други подобни) 

Удовлетвореност от 

обществените услуги 

16.6.2 Дял от населението, удовлетворено от 

предишния си опит в обществените услуги 

 

Макет 7. Осигуряване на отговорно, приобщаващо и представително 

вземане на решения 

Цел 16.7 Гарантиране на всички равнища на приобщаващ процес за 

вземане на решения, основан на принципите на отзивчивост, по-широко 

участие и представителност 

Представителство 

в публични 

институции 

16.7.1 Дял на длъжностите (по пол, възраст, хора с 

увреждания) в публичните институции (национални и 

местни законодателни органи, обществени служби и 

съдебна система) спрямо националното разпределение 

Приобщаващо 

вземане на 

решения 

16.7.2 Дял от населението, което вярва, че вземането 

на решения е приобщаващо и отговорно, по пол, 

възраст, увреждания и групи от населението 
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Макет 8. Укрепване на участието в глобалното управление 

Цел 16.8 Разширяване и засилване участието на развиващите се страни в 

институциите на глобалното управление 

Участие в между-

народни организации 

16.8.1 Дял на членовете и правата на глас на разви-

ващите се страни в международните организации 

 

Макет 9. Осигуряване на универсална правна идентичност 

Цел 16.9 Осигуряване до 2030 година на юридическа самоличност за 

всички, включително вписване в регистър при раждането 

Регистриране 

на раждане 

16.9.1 Дял на децата под 5-годишна възраст, чиито 

раждания са регистрирани в гражданския орган 

 

Макет 10. Осигуряване на обществен достъп до информация и защита 

на основните свободи 

Цел 16.10 Гарантиране на обществения достъп до информация и защита 

на основните свободи в съответствие с националното законодателство 

и международните споразумения 

Убийства на 

журналисти 

и медиен 

персонал 

16.10.1 Брой на потвърдените случаи на убийства, 

отвличания, насилствено изчезване, произволно задържане 

и изтезания на журналисти, асоцииран медиен персонал, 

синдикалисти и защитници на правата на човека през 

предходните 12 месеца 

Обществен 

достъп до 

информация 

16.10.2 Дял на страните, които приемат и прилагат 

конституционни, законови и/или политически гаранции за 

публичен достъп до информация 

 

Макет 11. Укрепване на националните институции за предотвратяване  

на насилието и борба с престъпността и тероризма 

Цел 16.a Укрепване на съответните национални институции, включи-

телно чрез международно сътрудничество, с оглед изграждане на 

капацитет на всички равнища, по-специално в развиващите се страни, за 

превенция на насилието и борба с тероризма и престъпността 

Национални 

институции за 

правата на човека 

16.a.1 Съществуване на независими национални 

институции за правата на човека в съответствие с 

Парижките принципи 

 

Макет 12. Насърчаване и прилагане на недискриминационни закони  

и политики 

Цел 16.b Насърчаване и прилагане на недискриминационни закони и 

политики за устойчиво развитие 

Обществена 

дискриминация 

16.b.1 Дял на хората, които са се чувствали дискримини-

рани или тормозени поради дискриминация въз основа 

на международното право в областта на правата на 

човека през последните 12 месеца 
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STRENGTHEN THE MEANS OF IMPLEMENTATION 

AND REVITALISE THE GLOBAL PARTNERSHIP  

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

УКРЕПВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 И ОБНОВЯВАНЕ НА ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
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МАКЕТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ЦЕЛ 17. УКРЕПВАНЕ 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОБНОВЯВАНЕ  

НА ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

 

Доц. д-р Анастасия Марчева194 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

 

 

През 2018 г. нетната сума на средствата по общата помощ за 

развитие възлиза на US$149 милиарда, като двустранната ОПР за най-

слабо развитите страни намаля спрямо 2017 г. - в реално изражение с 

3% г., а обемът на хуманитарната помощ - с 8%  

Обемът на паричните преводи към страните с нисък и среден 

доход се очаква се да достигне US$550 милиарда през 2019 г., с което 

размерът ще надхвърли обема на преките чуждестранни инвестиции и 

ОПР за тях.  

Общата средна данъчна ставка в Г-20 и други развити страни 

през 2018 г. е около 23% от БВП, в сравнение с 18% в развиващите се 

и нововъзникващите пазари. През 2017 г. делът на най-слабо 

развитите страни в световния износ на стоки остава малко под 1%. 

В края на 2018 г. повече от половината от световното 

население (3,9 милиарда души) има достъп до Интернет (в развитите 

страни повече от 80% от населението използва Интернет, в 

развиващите се страни - 45%, а в най-слабо развитите страни - 20%). 

През 2017 г. общата сума на ОПР за изграждане на капацитет и 

национално планиране, възлиза на US$33,5 млрд. (14% от общата 

секторна помощ). Основни получатели са публичната администрация, 

енергетиката и финансите, за които са отпуснати общо US$13,0 млрд.  

Спазването на националните политики при двустранните 

партньори за развитие намалява от 64% (2016 г.) до 57% (2018 г.). 

През 2018 г. около 76% от новите проекти и програми за развитие са 

свързани с целите, заложени в националните стратегии и/или планове. 

Въпреки това, само около половината (52%) от показателите за 

постижения, предназначени за оценка на ефективността на тези 

дейности, са взети от националните схеми за резултати, а само 44% от 

показателите за постигане на резултатите са проследени с помощта на 

данни и статистически данни от обществените системи за 

наблюдение.  

                                           
194 E-mail: a.marcheva@uni-svishtov.bg 
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През 2018 г. 51 от 114 държави са постигнали като цяло 

напредък в укрепването на многостранните партньорства и средствата 

за изпълнение на Програмата до 2030 г. Подобрено е качеството на 

системите за управление и отчитане на публичните финанси, вкл. чрез 

сътрудничество за целите на развитието и за контролиране на 

финансовите потоци, преминаващи през публичния сектор. 

Подчертана е необходимостта от увеличаване приноса на граждан-

ското общество към устойчивото развитие и установяване на по-

приобщаващ и подходящ диалог между публичния и частния сектор. 
The Sustainable Development Goals Report 2019195 

 

Цел 17. Укрепване на средствата за изпълнение и обновяване 

на глобалното партньорство за устойчиво развитие  е представена в 

19 макета чрез 25 показателя. 196 

 
Финанси 

Макет 1. Мобилизиране на ресурси за подобряване на събирането  

на вътрешните приходи 

Цел 17.1 Засилено мобилизиране на собствените ресурси, включително 

чрез международна подкрепа за развиващите се страни, с цел подобря-

ване на националния капацитет за събиране на данъци и други приходи 

Държавни приходи 17.1.1 Общи правителствени приходи като дял от БВП 

Вътрешни данъци 17.1.2 Дял на бюджета на страната, финансиран от 

вътрешни данъци 

 

Общите правителствени приходи като дял от БВП, по източници (%) 
Регион 2000 2017 

данъчни неданъчни данъчни неданъчни 

Общо в света 17.9  7.7  19.4  10.3  

Европа  24.6  15.7  24.7  14.8  

Северна Америка 26.1  13.0  24.5  11.6  

Развиващи се страни без излаз 

на море 

6.0  3.6  14.8  8.0  

Най-слабо развити страни 3.5  2.9  11.5  8.9  

Малки островни развиващи се 

държави 

8.9  4.0  16.9  15.0  

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 

                                           
195 https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
196 http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf; 

https://unstats.un.org/wiki/display/SDGeHandbook/Goal+17; https://sdg-tracker.org/ 

sustainable-consumption-production; https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 
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Макет 2. Изпълнение на всички ангажименти за помощ за развитие 

Цел 17.2 Развитите страни да изпълнят изцяло ангажиментите си за 

официална помощ за развитие, в това число ангажимента на редица 

развити страни за постигане на колективна цел за ОПР в размер 0,7% 

от БНД за развиващите се страни и ОПР в размер 0,15% до 0,2% от 

БНД за най-слабо развитите страни. Насърчават се донорите на ОПР 

да обсъдят определяне на цел за предоставяне на най-малко 0,20% от 

БНД за най-слабо развитите страни 

Помощ за развитие 

на най-слабо 

развитите страни 

17.2.1 Нетна официална помощ за развитие, като дял 

от брутния национален доход (БНД) на Комитета за 

подпомагане на развитието на Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 

 

Oфициална помощ за развитие, като дял от БНД на Комитета  

за подпомагане на развитието на ОИСР  

(млрд. US$, 2017) 
Oфициална помощ за развитие 2000 2005 2010 2017 

Общо за света 72.9  118.1  122.9  147.2  

За развиващите се страни без излаз на море 11.1  16.2  22.6  24.7  

За развитие За най-слабо развитите страни 19.1  28.1  41.8  42.8  

За малките островни развиващи се държави 3.0  3.0  6.4  3.9  

Източник: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report- 

2019--Statistical-Annex.pdf 

 

Макет 3. Мобилизиране на финансови ресурси за развиващите се 

страни 

Цел 17.3 Мобилизиране на допълнителни финансови средства за 

развиващите се страни от множество различни източници 

Преки 

чуждестранни 

инвестиции 

17.3.1 Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), 

официална помощ за развитие и сътрудничество „Юг-

Юг“ като част от общия бюджет на страната 

Обем на паричните 

преводи 

17.3.2 Обем на паричните преводи (в щатски долари) 

като дял от общия БВП 

 

Макет 4. Подпомагане на развиващите се страни в постигането  

на устойчивост на дълга 

Цел 17.4 Подпомагане на развиващите се страни за постигане и поддър-

жане на устойчиво равнище на дълга в дългосрочен план посредством 

координирани политики, насочени към насърчаване на дългово финанси-

ране, намаляване и преструктуриране на дълга според случая, и намиране 

на решение за външния дълг на тежко задлъжнелите бедни страни с 

оглед облекчаване на затрудненото им положение по отношение на 

държавния им дълг 

Обслужване 

на дълга 

17.4.1 Обслужване на дълга като дял от износа на стоки и 

услуги 
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Макет 5. Инвестиране в най-слабо развитите страни 

Цел 17.5 Приемане и прилагане на режими за насърчаване на 

инвестициите за най-слабо развитите страни 

Насърчаване на 

инвестициите за най-

слабо развитите страни 

17.5.1 Дял на страните, които приемат и 

прилагат режими за насърчаване на 

инвестициите за най-слабо развитите страни 

 

Технологии 

Макет 6. Обмен на знания и сътрудничество за достъп до науката, 

технологиите и иновациите 

Цел 17.6 Укрепване на сътрудничеството „Север-Юг“, „Юг-Юг“ и 

тристранното регионално и международно сътрудничество и достъп до 

научни знания, технологии и иновации, засилване на споделянето и обмена 

на знания при взаимно договорени условия, включително посредством 

подобрена координация между съществуващите механизми, по-специално 

на равнището на ООН, и посредством глобален механизъм за улесняване 

трансфера на технологии 

Сътрудничество в областта 

на науката и технологиите 

17.6.1 Брой споразумения и програми за 

сътрудничество в областта на науката и 

технологиите между държавите 

Абонаменти с фиксиран 

широколентов достъп 

17.6.2 Абонаменти за фиксиран Интернет на 

100 жители 

 

Макет 7. Насърчаване на устойчивите технологии за развиващите се  

страни 

Цел 17.7 Насърчаване на развитието, трансфера и разпространението 

на щадящи околната среда технологии за развиващите се страни при 

благоприятни условия, включително при концесионни и преференциални 

условия по взаимно съгласие 

Устойчиви 

технологии в 

развиващите 

се страни 

17.7.1 Общ размер на одобреното финансиране за 

развиващите се страни за насърчаване на развитието, 

трансфера и разпространението на екологосъобразни 

технологии 

 

Макет 8. Укрепване на научния, технологичния и иновационния  

капацитет за най-слабо развитите страни 

Цел 17.8 Пълно привеждане в действие до 2017 година на техноло-

гичната банка и механизма за изграждане на научен, технологичен и 

иновационен капацитет за най-слабо развитите страни и засилване 

използването на базови технологии, по-специално информационни и 

комуникационни технологии 

Лица, използващи Интернет 17.8.1 Дял от лицата, използващи Интернет 
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Изграждане на капацитет 

 

Макет 9. Повишен капацитет за Целите за устойчиво развитие  

в развиващите се страни 

Цел 17.9 Засилване на международната подкрепа за прилагане на 

ефективно и целенасочено изграждане на капацитет в развиващите се 

страни с цел подкрепа на националните планове за изпълнение на всички 

цели за устойчиво развитие, включително посредством сътрудничеството 

„Север-Юг“, „Юг-Юг“ и тристранното сътрудничество 

Подкрепа за ЦУР за 

развиващите се страни 

17.9.1 Обем на финансовата и техническата 

помощ, отпусната на развиващите се страни 

 

Търговия 

 

Макет 10. Насърчаване на универсална търговска система  

в рамките на СТО 

Цел 17.10 Стимулиране на всеобща, основана на правила, отворена, недис-

криминационна и справедлива многостранна система за търговия в 

рамките на Световната търговска организация, включително чрез приклю-

чване на преговорите в рамките на Програмата за развитие от Доха 

Среднопретеглени тарифи  17.10.1 Среднопретеглени тарифи за 

целия свят 

 

 

Макет 11. Увеличаване износа от развиващите се страни 

Цел 17.11 Значително увеличаване на износа от развиващите се страни, 

по-специално с оглед удвояване до 2020 година дела на най-слабо 

развитите страни в световния износ 

Износ от развиващите 

се страни 

17.11.1 Дял на развиващите се страни и на най-

слабо развитите страни в световния износ 

 

 

Макет 12. Премахване на търговските бариери за най-слабо развитите  

страни 

Цел 17.12 Своевременно прилагане на дълготраен безмитен и безквотен 

достъп до пазарите за всички най-слабо развити страни в съответствие с 

решенията на Световната търговска организация, включително като се 

гарантира, че преференциалните правила за произход, приложими към 

вносни продукти от най-слабо развитите страни, са прозрачни и прости и 

допринасят за улесняване на пазарния достъп 

Тарифи за 

развиващите се 

страни 

17.12.1 Средни тарифи, пред които са изправени 

развиващите се страни, най-слабо развитите страни и 

малките островни развиващи се държави 
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Системни проблеми 

 

Съгласуване на политиките и институционална съгласуваност 

 

Макет 13. Укрепване на макроикономическата стабилност 

в световен мащаб 

Цел 17.13 Укрепване на глобалната макроикономическа стабилност, вклю-

чително посредством координация и последователност на политиките 

Макроиконо-

мическо табло 

17.13.1 Макроикономическо табло (единен набор от 

контролни макроикономически показатели) 

 

Макет 14. Засилване на съгласуваността на политиките за устойчиво  

развитие 

Цел 17.14 Повишаване съгласуваността на политиките за устойчиво 

развитие 

Политика за 

устойчиво 

развитие 

17.14.1 Дял на страните с механизми за повишаване на 

съгласуваността на политиките за устойчиво развитие 

 

Макет 15. Засилване на националното лидерство за прилагане 

на политиките за целите на устойчивото развитие 

Цел 17.15 Зачитане на политическото пространство и водещата роля на 

всяка страна в създаването и прилагането на политики за изкореняване 

на бедността и устойчиво развитие. 

Национални 

рамки за 

резултати 

17.15.1 Обхват на използването на националните рамки 

за резултати и инструменти за планиране от 

предоставящите сътрудничество за развитие 

 

Партньорства на множество заинтересовани страни 

 

Макет 16. Засилване на глобалното партньорство за устойчиво  

развитие 

Цел 17.16 Укрепване на глобалното партньорство за устойчиво развитие, 

допълнено от партньорства на множество заинтересо-вани страни, 

които мобилизират, обменят и споделят знания, опит, технологии и 

финансови средства, с оглед изпълнение на целите за устойчиво развитие 

във всички страни, по-специално развиващите се страни 

Напредък в развитието 

на различните 

заинтересовани страни 

17.16.1 Брой държави, които докладват за 

напредък в рамките за мониторинг на 

ефективността на развитието на всички 

заинтересовани страни 
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Макет 17. Насърчаване на ефективни партньорства 

Цел 17.17 Насърчаване и развитие на ефективни публични и публично-

частни партньорства и партньорства с гражданското общество, като 

се залага на опита и стратегиите на партньорствата за ресурсно 

обезпечаване 

Публични, частни и 

гражданско 

общество 

17.17.1 Сума в щатски долари, предназначена за: 

 а) публично-частни партньорства; 

б) партньорства на гражданското общество 

 

Данни, мониторинг и отчетност 

 

Макет 18. Подобряване на достъпността на надеждни данни 

Цел 17.18 Засилване до 2020 година на подкрепата за развиващите се 

страни за изграждане на капацитет, включително за най-слабо 

развитите страни и малките островни развиващи се държави, с цел 

значително увеличаване наличието на висококачествени, навременни и 

надеждни данни, дезагрегирани по доход, пол, възраст, раса, етнически 

произход, административен статут на мигрантите, увреждане, 

географско местоположение и други характеристики в зависимост от 

спецификата на националния контекст 

Статистически 

капацитет 

17.18.1 Съотношение на показателите за устойчиво 

развитие, разработени на национално ниво с пълно 

дезагрегиране, когато са приложими към целта, в 

съответствие с Основните принципи на официалната 

статистика 

Национални 

статистически 

планове 

17.18.2 Дял на страните, които имат национално 

статистическо законодателство, което е в съответствие 

с Основните принципи на официалната статистика 

Национално 

статистическо 

законодателство 

17.18.3 Дял на страните, които имат национален 

статистически план, който е изцяло финансиран и в 

процес на изпълнение 

 

Макет 19. По-нататъшно развитие на измерванията на напредъка 

Цел 17.19 Доразвиване до 2030 година на съществуващите инициативи за 

разработване на измерители за напредъка в устойчивото развитие, 

допълващи брутния вътрешен продукт, и подкрепа за изграждането на 

статистически капацитет в развиващите се страни 

Ресурси за 

статистически 

капацитет 

17.19.1 Доларова равностойност на всички ресурси, 

предоставени за укрепване на статистическия 

капацитет в развиващите се страни 

Пълнота на 

преброяването, 

регистрирането на 

раждане и смърт 

17.19.2 Дял от страните, които: а) са провели поне 

едно преброяване на населението и жилищата през 

последните 10 години; б) са постигнали 100% 

регистрация при раждане и 80% при смърт 
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РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРИСУТСТВИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА 

 

Проф. д.эк.н. Ирина Ю. Беляева197 

Проф. д.эк.н. Ольга В. Данилова198  

Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Москва, Российская Федерация 

 

Реализация стратегии устойчивого развития - проблема мно-

гоплановая и основывается на необходимости достижения баланса 

экономических, социальных и экологических интересов общества и 

требует тесного взаимодействия органов государственной власти и 

ее субъектов с крупными бизнес-структурами и общественными 

объединениями. Анализ взаимоотношений власти и бизнеса в России 

позволяет достаточно четко обозначить тенденцию перераспределе-

ния их традиционных управленческих ролей. Крупные корпорации 

из подконтрольного со стороны государственных структур объекта 

превращаются в субъект, оказывающий значительное влияние на 

межнациональные отношения, социальные и экономические про-

цессы, региональную политику. Интересы крупного бизнеса на тер-

риториях присутствия крайне разнообразны и зависят от степени 

«укорененности» бизнеса в регионе, отраслевой принадлежности, 

уровня социально-экономического развития региона, степени 

развития социального диалога. Не исключено, что в недалеком 

будущем крупный бизнес превратится в доминирующий фактор 

развития, как мирового, так и регионального хозяйства, 

осуществляя латентное управление органами государственной 

власти (на региональном, и даже федеральном уровне), 

политическими партиями, общественными движениями.  

Исследование практики крупных бизнес-структур в решении 

проблем обеспечения устойчивого развития регионов присутствия 

свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются компании: 

проблемы российского законодательства, несовершенство российс-

ких стандартов бухгалтерского учета, сложный предпринимательс-

кий климат, большая дистанция между властью и обществом и др. 

Важным условием эффективного решения указанных проблем яв-

ляется конструктивное взаимодействие менеджмента компаний с 

органами государственной власти. Грамотно выстроенная 

стратегия взаимодействия государства, бизнеса и некоммерческих 

                                           
197 E-mail: belayeva@mail.ru 
198 E-mail: danilovaov@yandex.ru 
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организаций не должна ограничиваться решением исключительно 

экономических проблем, но распространяется на все направления 

социально–экономического развития региона присутствия, 

позволяющие обеспечить устойчивое развитие и повышение уровня 

и качества жизни. 

Российские регионы, по сути, превращаются в драйверы со-

циально-экономического развития страны, что требует разработки 

перспективных, соответствующих современным реалиям моделей 

партнерских отношений власти и бизнеса. При формировании стра-

тегических направлений политики крупных бизнес-структур в крат-

косрочной и долгосрочной перспективе необходимо четко сформу-

лировать концептуальные положения формирования моделей и 

механизмов взаимодействия органов государственной власти и 

бизнес–структур в регионах присутствия, включающих правовые, 

организационные, экономические, мотивационные, а зачастую и 

политические, способы целенаправленного согласования интересов  

участвующих сторон. Современные модели взаимодействия бизнеса 

и власти, сложившиеся на территориях присутствия за последние три 

десятилетия, определяются следующими параметрами: 

 сохраняющая и преобладающая роль государства; 

 непрозрачность в принятии властными структурами важ-

ных для бизнеса решений, дублирование полномочий и отдельных 

функций; 

 особая роль топ-менеджмента компаний в выстраивании 

политики взаимодействия с органами государственной власти; 

 значительная коррупционная составляющая; 

 номенклатурно-клановые принципы формирования систе-

мы взаимоотношений власть - бизнес; 

 значительная доля «ручного стиля управления» при при-

нятии управленческих решений и др. 

Важным условием развития социальной ответственности круп-

ного бизнеса является усиление интеграционных процессов. Бизнес-

структуры для достижения успеха могут вступать в партнерство, как с 

другими компаниями, так и с некоммерческими организациями: 

1. Партнерство с другими компаниями для выработки единых 

подходов к различным аспектам социальной ответственности. 

Попытки такого объединения предпринимаются и в России. В 

частности, это усилия Российского союза промышленников и 

предпринимателей по выработке единого кодекса корпоративной 

этики, это деятельность Ассоциации менеджеров России по 

определению принципов социальной ответственности, которые были 
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бы увязаны с особенностями России и бизнеса в России. Один из 

вариантов партнерства – партнерство для определения приоритетов, 

для выработки единых правил. Участие в таких формах партнерства 

позволяет компаниям не только сократить расходы на 

формулирование собственных документов, собственной политики 

(можно использовать согласованные наработки); такое участие без 

существенных затрат улучшает деловую репутацию компании.  

2. Партнерство с некоммерческими организациями. В частнос-

ти, экологические, правозащитные организации, общества потребите-

лей, то есть те некоммерческие организации, которые призваны защи-

щать права и интересы рядовых членов общества, и чья деятельность, 

так или иначе, затрагивает корпоративные интересы. К сожалению, 

традиционно экологи и правозащитники считались врагами 

компаний, как за рубежом, так и в России. Но в последние десять лет 

подход западных компаний серьезно поменялся, меняется и отношение 

российских компаний. Вместо того, чтобы воевать, во многих случаях 

можно найти общее поле для диалога. Это может быть сотрудничество в 

выработке законодательства или добровольных правил в сфере эко-

логической безопасности, экологическое образование детей и подрост-

ков, совместная поддержка природоохранных зон и заповедников. Это 

могут быть усилия по повышению правовой грамотности работников. 

Вариантов партнерства могут быть сотни в зависимости от сферы 

бизнеса компании, ее географического расположения, стратегических 

интересов. 

3. Партнерство с благотворительными грантодающими фонда-

ми, международными организациями. Это еще один перспективный 

вид партнерства, который позволяет компаниям не только осущест-

влять свои социальные программы в сотрудничестве с профессиона-

лами уважаемых фондов и международных организаций, но и эко-

номить ресурсы, получая дополнительное финансирование на свои 

проекты. Примерами такого партнерства в России могут являться 

программа «Новый день» АКБ «Росбанк», 30% бюджета которой 

предоставляет Детский фонд ООН UNICEF, программа социальных 

грантов НК ЮКОС, осуществляемая в партнерстве с CAF, а также 

программа ЮКОСа по развитию малого бизнеса на территориях 

совместно с фондом «Евразия» (на эти цели компания потратила уже 

свыше 30 млн рублей).  

Основные понятия, характеризующие модель партнерских от-

ношений власти и бизнеса на территориях присутствия, приведены в 

табл. 1. 
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Таблица 1  

Базовая терминология, применяемая в рамках модели партнерских 

отношений на территории присутствия 

Термины Сущность терминов 
Катализаторы В экономических системах катализатор означает ресурс, 

ускоряющий (усиливающий) процессы, происходящие в системе. 

Для модели партнерских отношений в качестве катализаторов 

рассматриваются: институты развития, инновации, цифровизация 

экономики, инвестиции и программы развития. 

Зоны создания 

синергети-

ческих 

эффектов 

Мотивация органами государственной власти масштабных 

социальных обязательств бизнес-структур на принципах взаимовы 

годных партнерских отношений позволяет повысить результатив 

ность процесса взаимодействия, аккумулировать эффект.  

Ответственность, понимаемая как способность бизнеса 

оценивать последствия своих действий на устойчивое развитие 

общества в результате реализации модели партнерских отношений 

будет превышать сумму социально–экономических мероприятий, 

осуществляемых отдельно бизнесом и властью.  

Баланс 

интересов 

Совокупность взаимосвязанных институтов, методов и 

инструментов, набор рычагов взаимного воздействия власти и 

бизнеса, использование которых позволяет решать вопросы 

партнерского взаимодействия, обеспечивают достижение 

целевой функции модели партнерства – достижение баланса 

интересов всех сторон, участвующих в социально–

экономическом развитии территории присутствия 

Места и 

направления 

роста 

Определенные точки и направления развития, в которых 

происходит конкретное взаимодействие (контакт) участников 

партнерства. 

Опорные 

точки 

(жесткие 

точки модели) 

Опорными точками партнерства власти и бизнеса могут 

рассматриваться: 

- конкурентоспособность и экономическая безопасность 

территорий присутствия; 

- социальная стабильность; 

- экологическая безопасность; 

- инновационные интеллектуальные продукты; 

- организационная и корпоративная культура; 

- устойчивость социально-экономического развития 

территорий присутствия. 

Механизм 

партнерского 

взаимодействия 

Механизм взаимодействия государственных органов и 

крупных корпоративных структур на территории присутствия 

предлагается рассматривать как совокупность взаимосвязанных 

институтов, методов и инструментов, набора рычагов взаимного 

воздействия сторон, использование которых позволяет решать 

вопросы партнерского взаимодействия, обеспечивает достижение 

целевой функции данного механизма – достижение баланса 

интересов всех сторон, участвующих в социально–экономическом 

развитии территории присутствия. 
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Наивысший результат реализации модели партнерства власти и 

бизнеса обеспечивается механизмом сочетания осознанной социа-

льной ответственности бизнеса и мощной поддержки государства, 

когда обе стороны вправе предвидеть не только экономический, но и 

социальный эффект от рациональных партнерских отношений.  

Базовой точкой опоры в модели партнерских отношений на 

территориях присутствия является организационная культура, вклю-

чающая среду существования и условия формирования и развития 

системы партнерских отношений, рис. 1.  

 
 

 
 

Рис. 1. Основные носители организационной культуры  

территории присутствия 

 

Организационная культура формируется либо самопроиз 

вольно (как результат традиций и уже сложившихся институтов на 

территориях присутствия), а может быть инициирована теми, или 

иными экономическими субъектами. Организационная культура, с 

одной стороны, объединяет участников партнерства, а с другой 

позволяет определить эффективность этого взаимодействия. 

Поскольку каждый их участников партнерских отношений является 

носителем определенных интересов территории присутствия, 

организационная культура формируется как результат множества 

взаимодействий (эффект интеграции).  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПАРТНЕРСТВА 

В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Проф. д.эк.н. Елена В. Мартякова199 

Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ),  

Москва, Российская Федерация 

 

 

Проблемы управления постоянно находятся в поле зрения 

профессионалов и теоретиков. Это закономерно не только с точки 

зрения меняющихся внешних и внутренних условий 

функционирования социально-экономических систем, но и с точки 

зрения необходимости, в связи с этим, корректировки целей развития, 

разработки и применения соответствующих управленческих 

экономических методов и механизмов. Быстро изменяющийся мир 

создает необходимость разработки и применения таких теорий, 

концепций, механизмов и инструментов регулирования, которые 

отвечали бы вызовам меняющегося мира, опирались на 

соответствующую теорию, и позволяли обеспечить эффективную 

реализацию поставленных целей и развитие человека. Под 

экономическим механизмом регулирования рассматриваются эконо-

мические отношения по поводу возникновения и управления со-

циальными и экологическими рисками и шансами, ситуации рисков и 

экономический инструментарий управления ими. При этом вмеша-

тельство государства и регулирование состоит в обеспечении эффек-

тивности функционирования рынка и достижения социальных и эко-

логических целей развития. 

Длительный период основной целью развития человека явля-

лось его благосостояние. В западной экономической литературе тер-

мин благосостояние в широком смысле используется как синоним 

достатка, дохода и антоним бедности. Первым этапом в 

регулировании противоречий между внутренними законами рынка, 

экономической свободой и условиями жизнедеятельности человека 

была необходимость ограничения «провалов» рынка и его 

социализации. Исследование государственного регулирования 

социальных процессов свидетельствует о том, что начиная с ранних 

этапов развития и до ХХ века, главной и первейшей целью 

регулирования социальных проблем была помощь бедным (нищим) 

при потере дохода, с целью предотвращения абсолютной бедности, а 

в последствие и относительной бедности [6,7]. В XX веке это 
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регулирование расширилось для достижения целей защиты 

принятого образа жизни и уменьшения неравенства. Для 

максимального обеспечения экономической защиты пострадавших и 

снижения социального напряжения в обществе государство использо-

вало три формы защиты от риска потери средств к существованию и 

три экономических механизма, которые в ходе исторического 

развития реализовались в таких институтах, как благотворительность, 

социальная помощь, оказываемая после проверки доходов с точки 

зрения их достаточности для существования (вспомоществование) и 

помощь по праву из ранее вносимых взносов (социальное 

страхование). Введение института и механизма социального 

страхования позволило распределить финансовую нагрузку реализо-

ванных социальных рисков между государством и потерявшими 

доход, а в отдельных случаях и работодателями (бизнесом). 

В XX веке мотивом социализации экономики становится 

конкурентоспособность национальных экономик, т.е. устойчивость на 

внешних рынках. Поэтому деятельность государства распростр-

аняется на производство общественных благ, необходимых для 

подготовки конкурентоспособной рабочей силы, а мотивом 

социализации становится необходимость подготовки конкуренто-

способной рабочей силы, посредством развития образования; здраво-

охранения и создания инфраструктуры в этих областях социально-

экономической деятельности. 

В 60-70-ые годы прошлого столетия возрастающее 

беспокойство мировой научной общественности в по поводу 

экологических проблем, а также начавшиеся дебаты, по-поводу роста 

социальных расходов во всех ведущих национальных экономиках 

мира в условиях экономического роста, и прогноза их значительного 

увеличения в дальнейшей перспективе, диктовали необходимость 

корректировки экономического механизма социальных процессов. 

В период 80-90-х годов прошлого века изменения в мировой 

теории и практике, были необходимы и произошли вследствие про-

цессов, происходящих в экономике. Необходимы были исследования 

с позиций дальнейшего развития методологии общественного 

развития в новых условиях, которые характеризовались возрастаю-

щими расходами на социальное и экологическое развитие, 

практически во всех национальных экономиках. Одновременно в 

научном сообществе возникла обеспокоенность по поводу 

применения подходов к управлению социальными и экологическими 

проблемами как компенсации их последствий, а не причин 

возникновения. Это породило необходимость поиска новой 
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концепции развития цивилизации, которой стала концепция (теория) 

устойчивого развития. 

В начале нового тысячелетия человечество устанавливает 

новые подходы к развитию, которые определяют мировую стратегию 

решения социально-экономических проблем, их осмысление. Ядром 

этой стратегии является доминирующая роль человека в процессе 

развития. В соответствии с концепцией человеческого развития 

условием и результатом хозяйствования и прогресса является 

развитие человека, которое оценивается показателями здоровья, 

образования и дохода. 

Целью прогресса становится сам человек, таким образом, здо-

ровье, образование и доход населения выступают одними из приори-

тетных показателей общественного развития страны, отражающих ее 

социально-экономическое и нравственное состояние, факторами, фор-

мирующими генетический, демографический, экономический, трудо-

вой и культурный потенциал общества. 

Понятие человеческих ресурсов выходит из теоретической 

концепции человеческого капитала, под которыми в экономической 

теории понимается мера воплощенной в человеке способности 

приносить доход. Это умственные способности, профессиональные 

навыки, умения и знания, приобретаемые людьми, отчасти благодаря 

поддержанию и улучшению состояния здоровья, а также питания, 

образования и профессионального обучения.  

Главной ценностью любой нации являются люди, население 

страны как совокупность индивидов. Поэтому социально-экономи-

ческий прогресс должен осуществляться в целях развития человека. 

Этим определяется современное целеполагание и направление госу-

дарственного регулирования. Этап, на котором происходит не ликви-

дация негативных последствий социальных и экологических проблем, а 

этап заведомого целеполагания, недопущения возникновения самой 

проблемы как таковой через развитие человека и его составляющих, и 

обоснование необходимых для этого ресурсов. Следствием такого 

подхода стало формирование модели устойчивого развития цивилиза-

ции, которое предполагает объединение целей экономического развития 

с развитием человека - с достижением социальных и экологических 

целей развития. 

Понятие и официальный термин - «sustainable development»- 

«устойчивое развитие», впервые был применен в 1980 г. в докладе 

«Всемирная стратегия охраны природы» - World Conservation and 

Strategy- WCS, (Конференции ООН в Рио-де-Жанейро 1980 г.). 

Теория устойчивого развития и ее принципы - это ядро принятых на 
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конференции положений. В ее документах устойчивое развитие 

определяется как развитие, позволяющее на долговременной основе 

обеспечить стабильный экономический рост, который не создает 

условия, приводящие к деградации окружающей природной среды. 

По прошествии почти сорока лет вопросы теории и практики 

устойчивого развития являются, во многих моментах, дискуссион-

ными. Существует несколько подходов к определению устойчивости 

с позиций различных научных взглядов и положений, продолжается 

обсуждение вопросов механизма реализации устойчивого развития и 

др. Вместе с тем понимание устойчивого развития, как триединства 

социальной, экологической и экономической составляющих является 

общемировой тенденцией. Такое триединство прослеживается при ре-

шении проблем бедности (пособий), человеческого развития (социа-

льных бюджетов ) и экологии (инвестиций в экологические проекты). 

О справедливости и обстоятельности такого подхода 

свидетельствует, во-первых, исследование мировой практики 

прохождения этапов социализации и возникновения проблем 

реализации социального законодательства и его составляющих в 

длительной ретроспективе [6,7]; во-вторых - сочетание этих 

компонентов в успешной практике реализации политики устойчивого 

развития национальных экономик государств, реализующих 

концепцию устойчивого развития; в-третьих- невозможность каждому 

из социальных партнеров - государств (органам власти), бизнесу и 

некоммерческим организациям (НКО), самостоятельно противостоять 

и нести ответственность по социальным и экологическим рискам и 

инвестициям в человеческое развитие. Таким образом, происходит 

смена парадигмы общественного развития с однокритериальной – 

рост богатства (стабилизация и рост) на многокритериальную, при 

сочетании экономического развития с социальными и 

экологическими процессами, переход от патерналистской модели 

социальной политики к политике межсекторного социального 

взаимодействия – партнерства [9] и объединение их в едином 

процессе государственного регулирования. 

Если в социальном и экологическом аспекте модель устойчи-

вого развития предполагает выбор наиболее значимых для челове-

чества общественных целей, то в экономической плоскости она транс-

формируется в согласование экономической политики с расходами на 

социальные и экологические программы [6,7]. 

Государство, в этой ситуации, остается главным участником 

партнерства и от прямого управления экономикой переходит к не-

прямым – экономическим методам регулирования. Таким образом, 
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создаются условия для проявления социальной ответственности биз-

неса и общества наравне с государством; используются современные 

экономические механизмы решения социальных и экологических 

проблем - инвестирование мер по противодействию социальным и 

экологическим рискам и способствование развитию человеческого 

потенциала. 

Сущность партнерства власти, бизнеса и общества, а также 

процессы его формирования и технологии функционирования 

изучаются отечественными и зарубежными исследователями, которые 

рассматривают различные аспекты взаимодействия государства, 

власти и бизнеса - социального партнерства как феномена и как 

понятия [1-13].  

Наиболее четкое определение «социальное партнерство», дает 

В. Н. Якимец. Под социальным партнерством он понимает «конструк-

тивное взаимодействие организаций из двух или трех секторов (госу-

дарство, бизнес, некоммерческий сектор) при решении социальных 

проблем, обеспечивающее синергетический эффект от «сложения» 

разных ресурсов и «выгодное» каждой из сторон и населению» [11].  

В работе [13] предлагается рассмотрение межсекторного 

социального партнерства как союза между сторонами, представля-

ющими правительство, бизнес, гражданское общество, в котором 

стратегически объединяются ресурсы и способности каждой из 

сторон, способствующей устойчивому развитию, и которое основано 

на принципах разделения рисков, затрат и обеспечению общей 

выгоды.  

Таким образом, все исследователи констатируют усиление 

влияния этого феномена на различные стороны общественной жизни и 

важность использования потенциала социального партнерства при 

решении практических задач управления устойчивым развитием, раз-

работки и реализации социально-экономической политики государства. 

На Саммите Тысячелетия ООН в 2000 г. лидеры стран мира 

(189 стран) приняли Декларацию Тысячелетия «Цели Развития 

Тысячелетия» (ЦРТ), в которой выделены основные цели социально-

экономической политики до 2015 г. Они были направлены на 

сохранение населения планеты, на повышение качества и уровня 

жизни, на безопасную устойчивую окружающую среду, а также 

глобальное сотрудничество - сотрудничество ради развития. 

Фактором подтверждения реализации задач ЦРТ и принципа 

социальной направленности управления был показатель количества 

участников Глобального договора (ГД) - и его рост, а также создание 

организации Всемирного Совета предпринимателей по устойчивому 
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развитию (WBCSD). Глобальный договор (ГД) - крупнейшая 

международная инициатива и инструмент устойчивого развития 

посредством инициирования бизнеса в реализации социальных и 

экологических программ. Миссией сети Глобального договора 

является продвижение идеи корпоративной социальной ответстве-

нности (КСО) и реализации 10 принципов ГД через обучение, диалог, 

партнерство. 

О необходимости партнерства не только в целях развития и 

устойчивого развития мировая общественность заговорила с наступ-

лением мирового экономического кризиса 2008 г. и необходимости 

внедрения механизмов партнерства для эффективной реализации но-

вых бизнес-моделей и реформирования различных регулирующих 

органов на национальных и наднациональных уровнях [14] . 

В июне 2012 г. состоялась Конференция Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию - РИО+20, в ходе 

которой было определено, что осуществление устойчивого развития 

будет зависеть от партнерства между государственным и частным 

секторами, а также при поддержке национальных нормативных 

директив по КСО. На этой конференции был инициирован подход к 

бизнесу, с точки зрения развития и применения экологически чистых 

технологий и утилизации отходов, а также активизации его 

финансовых вкладов в решение проблем территорий присутствия 

бизнеса с учетом возможностей местных сообществ для поддержки: 

 стратегий развития «зеленой экономики» и устойчивого 

ведения сельского хозяйства, управления земельными ресурсами и 

развития сельских регионов; 

  восстановления и сохранения природных ресурсов и эко-

систем; 

 социального и коммунального обслуживания населения; 

 создания достойных рабочих мест, в том числе для женщин 

и молодежи; 

 смягчения последствий изменения климата; 

 эффективной реализации целей внешней помощи. 

В 2015 году были утверждены Генеральной ассамблеей ООН 

Цели устойчивого развития (ЦУР), которые представляют собой зада-

ния в области устойчивого развития на 15 лет и содержат ряд показа-

телей по обеспечению сохранения ресурсов планеты и создание дос-

тойных условий жизни для всех ее жителей. 

В документах ЦУР устойчивое развитие определяется как 

развитие, отвечающее потребностям нынешнего поколения без 

ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять их 
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собственные потребности. ЦУР охватывают три взаимосвязанных 

аспекта устойчивого развития – экономический рост, социальную 

интеграцию и охрану окружающей среды, а также документ 

констатирует, что для реализации этих целей необходимы совместные 

усилия власти, бизнеса, гражданского общества и всех жителей 

Земли. Таким образом, общемировые и национальные тенденции 

развития свидетельствуют о необходимости и готовности общества к 

переходу на новые принципы, механизмы и инструменты 

регулирования развития, которые построены на сотрудничестве 

социальных партнеров в ходе реализации социально-экономической 

политики на разных уровнях иерархии. 

За прошедшее время в странах с переходной экономикой 

произошли существенные изменения, связанные с оформлением трех 

самостоятельных секторов общественного производства – 

государства, бизнеса и общества. Это выделение собственно 

государства с четко очерченными функциями и полномочиями, и 

изменение характера деятельности государственных учреждений; 

рост коммерческих структур (бизнеса); возникновение общественно-

политических движений, разнообразных общественных объединений 

и некоммерческих организаций. 

Следует признать, что основной всеобъемлющей экономичес-

кой моделью взаимодействия среди названных моделей является со-

циальное партнерство, которое предполагает конструктивно взаимо-

выгодное сотрудничество между тремя секторами общества. Эти сек-

торы включают государственные структуры такие, как бизнес 

(коммерческие предприятия) и некоммерческие организации (НКО) с 

целью решения общественно значимых проблем в интересах всего 

населения или его отдельных групп. Вместе с тем социальное 

партнерство реализуется в форме различных экономических моделей, 

механизмов и инструментов взаимодействия - благотворительности, 

корпоративной социальной ответственности (КСО), государственно-

частного партнерства (ГЧП), социальных инвестиций, социального 

предпринимательства, эндаумента, фандрайзинга, социальных сетей, 

волонтерства, и др. 

Благотворительность это экономическая помощь неимущим. 

Доминирующим механизмом благотворительности является – прямая 

благотворительность, состоящая в передаче помощи нуждающимся. 

Прямая благотворительность - одна из первейших форм помощи не-

имущим. Эта форма прошла длительный путь и характеризуется при-

вычностью, понятностью, и быстротой получения эффекта и 

проверена практикой. Прямая благотворительность широко 
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используется для решения текущих проблем. Ее развитие за рубежом 

способствовало возникновению таких ее форм, как системная 

благотворительность, корпоративная социальная ответственность, 

корпоративное гражданство, что свидетельствует о практическом 

использовании этой модели экономического механизма в постоянном 

режиме. Это, в свою очередь, привело к появившейся возможности 

использовать благотворительность как устойчивый альтернативный 

источник финансирования общественно значимых направлений 

развития. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) - это эко-

номический механизм достижения коммерческого успеха путями, 

основанными на этических принципах - уважении человека, сообще-

ства и окружающей среды. Реализация модели социально ответ-

ственного бизнеса приносит пользу бизнесу и обществу, а также 

способствует социальному, экономическому и экологически 

устойчивому развитию. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) является одной из 

экономических моделей социального партнерства, а по экономическому 

содержанию представляет экономико-правовой механизм согласования 

интересов и обеспечения равноправия государства и бизнеса в рамках 

реализации социально-экономических проектов, направленных на 

достижение целей государственного регулирования. ГЧП - это ин-

ституциональный и организационный альянс между государством и 

бизнесом в целях реализации национальных и международных, масш-

табных и локальных, общественно значимых проектов в области эконо-

мической и социальной инфраструктуры и национальных приоритетов. 

Эндаумент - целевой фонд, предназначенный для использо-

вания в некоммерческих целях, как правило, для финансирования 

организаций социального сектора: образования, медицины, культуры. 

По экономическому содержанию это фонд, который наполняется 

преимущественно за счет благотворительных взносов. Он может 

инвестировать свои средства с целью извлечения дохода, однако 

обязан направлять весь полученный доход в пользу тех организаций, 

для поддержки которых он был создан.  

Фандрайзинг представляет собой управленческую технологию 

сбора средств от представителей коммерческого сектора с целью 

осуществления социо-гуманитарных и экологических проектов. Ком-

мерческий сектор в данном случае понимается широко и включает все 

источники негосударственного финансирования - будь то индивидуа-

льные или корпоративные. Фандрайзинг также относится к системе 

профессиональных навыков. 
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Эффективное взаимодействие социальных партнеров, достиже-

ние оптимального баланса и распределения сфер ответственности 

между государством, бизнесом и обществом должны ускорить реали-

зацию целей устойчивого развития. Государство, принимая ответстве-

нность за достижение целей устойчивого развития в обеспечении 

социальных гарантий, повышении уровня жизни населения страны, 

обеспечении гарантий прав собственности, содействии бизнесу и бла-

гоприятному предпринимательскому климату, получает (взамен) под-

держку общества и национального бизнеса, а также соблюдение им 

установленных норм и правил; равновесие между обществом и капи-

талом. Бизнес (коммерческие организации) активно привлекает опыт 

и знания деловых кругов к формированию социально-экономической 

политики с учетом требований устойчивого развития. Задачи глобаль-

ного развития, укрепление отечественного бизнеса на международных 

рынках, сотрудничество с иностранными инвесторами и постоянно 

растущая конкуренция требуют от бизнеса соблюдения 

общепринятых в мире стандартов социальной ответственности, 

прозрачности, готовности отчитываться перед обществом. Главные 

задачи взаимодействия власти, бизнеса и общества состоят в: 

обеспечении социального партнерства. Такое партнерство 

предполагает обеспечение взаимопонимания между различными 

группами взаимодействия (бизнес, власть, общество); обеспечение 

решения насущных вопросов и проблем, возникающих перед 

обществом; создание условий для комплексного развития регионов и 

населения; обеспечение приоритетов экономического развития и в 

практическом плане деятельности бизнеса. 

Анализ показывает, что положено начало взаимопониманию и 

взаимодействию социальных партнеров – крупный бизнес 

инвестирует в устойчивое развитие. Рассмотрев развитие социального 

партнерста в ходе использования его экономических моделей в 

развивающихся экономиках, можно констатировать, что точка зрения 

руководства бизнеса, особенно крупных организаций, постепенно 

изменяется в направлении реализации программ социального 

партнерства. К такому развитию событий его подвигает также 

совместная деятельность с иностранными компаниями и 

необходимость выполнения требований международных стандартов. 

Законодательная база социального партнерства укрепляется. 

Однако, открытым и дискуссионным остается вопрос мотивации биз-

неса в проведении социального инвестирования и чем оно является 

для бизнеса - благотворительностью; платой за социальную 

стабильность; желанием приобрести лояльность власти; доступом к 
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информации; выходом на мировые рынки и приобретением внимания 

покупателей, инвесторов, финансовых организаций, укреплением 

имиджа? 

Таким образом, эффективное социальное партнерство 

помогает заложить хороший фундамент для решения накопившихся 

проблем обеспечения устойчивого развития и выстроить систему 

контроля над качеством и эффективностью реализуемых программ 

социального партнёрства. Системный подход к построению взаимо-

выгодных долгосрочных отношений между бизнесом, властью и 

обществом может помочь в решении социально-экономических задач 

и достижении стратегических целей развития. 

1. Дальнейшим развитием социального партнерства являются 

следующие направления: 

 органы власти: осуществление открытого диалога для 

определения общих целей, задач и разработка экономических меха-

низмов социального партнерств для решения стратегических целей 

развития; разработка и принятие законодательных актов и внедрение 

практик поощрения социально-ответственного бизнеса в регионах, 

основанных не только на количественных, но и качественных 

критериях; усиление системы обратной связи путем предоставления 

полной информации всем заинтересованным сторонам о 

направлениях расходования средств, выделяемых бизнесом властным 

структурам в целях благотворительности; разработка и внедрение 

информационного обеспечения межсекторного взаимодействия 

посредством информационного сопровождения социально-значимых 

проектов, программ, акций и других социальных инициатив;  

 бизнес: идентификация всех стейкхолдеров (как внут-

ренних, так и внешних); ранжирование их по степени значимости для 

определения приоритетности направлений взаимодействия; стремле-

ние к тому, чтобы местное сообщество и персонал компании рассмат-

ривались как важнейшие из заинтересованных сторон при этом 

баланс интересов всех остальных групп стейкхолдеров должен 

соблюдаться; проявление инициативы в организации совместного 

диалога с органами власти и некоммерческим сектором; развитие 

системы обратной связи в процессе взаимодействия со стейк-

холдерами посредством использования всех возможных каналов 

коммуникации; основным средством коммуникации должна стать 

нефинансовая отчетность, являющаяся источником комплексной 

информации о деятельности компаний в социально-экономической и 

экологической сферах; обеспечение максимального эффекта 

межсекторного взаимодействия путем сохранения компаниями 
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устойчивости проводимой политики корпоративной социальной 

ответственности; 

 некоммерческий сектор: разработка и совершенствова-

ние механизмов общественного мониторинга, включающих общест-

венный контроль и общественную экспертизу в процессе реализации 

социально-значимых проектов; формирование и развитие единой 

базы информационно-коммуникативного пространства для обеспе-

чения информационной интеграции в системе взаимодействия с 

множеством НКО организаций, а также с органами власти и бизнес-

структурами с целью расширения информационного поля взаимо-

действия; активизация деятельности некоммерческих организаций в 

разработке положений отдельных нормативно-правовых актов, а 

также механизмов их реализации; совершенствование механизмов и 

выработка конкретных стратегий взаимодействия с органами власти и 

бизнесом с учетом ограничений возможностей и взаимной ответстве-

нности субъектов взаимодействия. 

2. Развитие комплексной модели взаимодействия власти, биз-

неса и общества должно пройти следующие этапы:  

 осознание необходимости межсекторных взаимодействий;  

 развитие институциональной и нормативно-правовой базы 

социального партнерства, закрепление межсекторных взаимодействий 

в соответствующих стратегиях и концепциях; 

 координация и привлечение к системе социального парт-

нерства некоммерческих организаций и бизнеса;  

 развитие системы социального партнерства в регионах;  

 мониторинг развития социального партнерства и оценка 

его эффективности. Этот этап предполагает оценку и мониторинг 

обратной связи по реализации социального партнерства и поиск 

новых идей, инновационных технологий и механизмов партнерства, 

дальнейших путей развития межсекторных взаимодействий, которые 

будут закладываться в соответствующие стратегии, прописываться в 

соглашениях и апробироваться на практике. 

3. Государству необходимо активизировать развитие социаль-

ного партнерства как основной обобщающей модели взаимодействия 

власти, бизнеса и общества, а также механизмов такого партнерства. 

Целью реализации этой идеи является: укрепление доверия между 

властью, бизнесом и обществом; снятие финансовой неопреде-

ленности в социальных расходах, связанных с необходимостью 

обоснования пропорций между социальной стабильностью и 

предпринимательской активностью в современных экономических 

условиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Надяваме се, че материалите, представени в тази колективна 

монография, са помогнали на нашите търпеливи читатели да разберат 

по-добре мащаба и обхвата на обсъжданите теми и тяхното 

стратегическо значение за оцеляване на човечеството. Също така 

вярваме, че сме се опитали да предоставим на читателите рамка, 

отправна точка и различни тълкувания, за да се повиши 

осведомеността им за Целите на устойчивото развитие. 

Нашите читатели имат пълното право, а е и в полето на тяхната 

воля, впоследствие да търсят повече информация и знание по 

обсъжданите теми, факти и коментари с помощта на многобройни 

справки в подкрепа на глави / раздели от настоящата монография. Те 

могат да намерят начини да популяризират съответните знания, 

представени тук, да организират дискусии и да обменят своите 

мнения и концепции по съответните въпроси в различни посоки. 

Нашите читатели биха могли да търсят привърженици, които 

ще се запознаят с тези теми, ще подкрепят съответните решения и ще 

участват активно в процесите, водещи до постигане на Целите за 

устойчиво развитие. 

В този контекст читателите могат да допринесат за 

подобряване живота на нашата планета, както и да запазят и подобрят 

социално-икономическите институции / инфраструктури и средата за 

препитание като цяло. 
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CONCLUSION 

 

 

We hope that the materials presented in this collective monograph 

have helped our patient readers to better understand the scale and scope of 

the topics discussed herein and their strategic importance for the survival of 

mankind. We also believe that we have tried to provide readers with a 

framework, а point of reference and different interpretations to raise their 

awareness of the Sustainable Development Goals 

Our readers have the full right, and it is also of their free will, to 

subsequently seek more information and knowledge on the discussed 

topics, facts and comments with the help of numerous references 

supporting chapters / sections of the present monograph. They could find 

ways to popularize the relevant knowledge presented herein, organize 

discussions and exchange their opinions and concepts on the relevant issues 

in different ways. 

Our readers could seek adherents who will become aware of these 

topics, support the relevant solutions, and participate actively in the 

processes leading to the achievement of the Sustainable Development 

Goals. 

In this context, the readers can contribute to improving the life on 

our planet, as well as preserve and improve the socio-economic institutions 

/ infrastructures and the livelihood environment as a whole. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
  

Appendix A has examples from two student teams in the 

International Business course. 
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1

STUDENT EXAMPLES: International 
Business

SDG #6: CLEAN WATER AND 
SANITATION Team Water Works
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Sustainable Development Goal : 
Clean Water and Sanitation 
By: Lauren, Kathy, August and Jeff 

Clean Water and Sanitation

• Main purpose of this goal is to have 

While being able to keep quality water and sustaining it worldwide

Clean drinking water Sanitation Hygiene 
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Overview 
• Co founders: Gary White and Matt Damon
• Launched "Buy a Lady a Drink" to raise 

awareness of the global water crisis
• Goal: Provide 3.5 million people with long 

term, sustainable access to clean water by 
2030

• More than 800,00 people in the 
developing world have access to 5 years of 
clean water

• Believe that this problem can be solved 
through collaboration

• Creating a series of films that focus on 
women in developing countries

Stella Artois
• "Buy a Lady a Drink" --

2015
• 2017 Sundance Film 

Festival
• Limited-Edition 

Chalices
• $3 million donation –

> Water.org
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Financials

• Every $1 invested in water and sanitation 
provides a $4 economic return.

• Time spent gathering water around the world 
translates to $24 billion in lost economic 
benefits each year.

• $260 billion is lost globally each year due to lack 
of safe water and sanitation.
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Outcome/vision 

“Safe water and the dignity of a toilet for all”-
Water.org’s vision 

-663 million people without access to water

-2.4 billion without a toilet 

• Break the cycle of poverty = Ultimate Goal 
(Global Equality)

• Water.org wants more Business partners  

• Hoping to establish a system that lives a 
longer life than they do 

SDG #14: LIFE BELOW WATER Team Nemo
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Sustainable Development 
Goals:

Life Below Water -Team Nemo

Our Sustainable Development Goal: 

Life Below Water - To conserve and sustainably use the world’s oceans, seas, and marine 
resources
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Why is it important?

• Food

• Raw Materials

• Climate

• Jobs

How Life Underwater is Being Harmed

• Pollution

• Coral Reefs are being destroyed

• Overfishing

• Phytoplankton dying affects climate in water and atmosphere
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Shark Fin Soap

• Partnered with Discovery Channel for the 
campaign

• Buying the soap supported marine life 
conservation

• 2014 made $100,000

• 2015 made $250,000 and petition was 
signed to ban shark trade in North 
America

Lush Charity Pot

• Everything you spend goes to charity

• Supports many grassroots charities that support life 
under water

• Not only life under water, but other SDGs as well
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Aqua Spark
• Global Investment Fund to sustain aquaculture businesses.

• Based in Utrecht, Netherlands

• Invests in Small and Medium Enterprises (SMEs) that are working towards the production of 
safe, accessible, aquatic life, such as fish, shellfish and plants, in a way that does not harm 
the health of the plant.

About Aqua Spark

Most Recent Company Investment
• Matorka

• Salmonid Farming Operation

• Based in Iceland

• Environmental friendly farming operations

• One simple aim - Produce the healthiest fish 
possible

• Received $2.5 Million investment from Aqua 
Spark
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