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Abstract: In the paper the author makes an overview of the 17 United Nation’s 
Sustainable Development Goals of 2015 which build on the success of the Millennium 
Development Goals of 2000. The new Goals are unique in that they call for action by all 
countries, poor, rich and middle-income to promote prosperity while protecting the planet. 
While the SDGs are not legally binding, governments are expected to make efforts to 
achieve the 17 Global Goals by 2030. 
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„[2015-2016] отбелязват края на една епоха в 
преследването на устойчиво развитие и начало на нов и 
дори по-обещаващ етап, през който е налице истинска 
възможност за нас да премахнем бедността, 
неравенството и изключването по всички краища на 
света“. 

Бан Ки-мун1

 
Въведение 
Целите за устойчиво развитие (ЦУР), известни и като Глобалните цели, 

съставляват универсален призив за действие за предотвратяване на бедността, защита 
на планетата и гарантиране на мир и просперитет за всички хора. 

Това са 17 цели, които надграждат успехите на Целите на хилядолетието за 
развитие (ЦХР), като включват нови области като климатичните изменения, 
икономическото неравенство, иновациите, устойчивото потребление, мира и 
справедливостта. Целите са взаимосвързани – в много от случаите ключ към успеха на 
една сред тях обхваща справянето с проблеми, които се свързват с друга от целите. 

Седемнадесетте ЦУР, посочени в документа 2030 Agenda for Sustainable 
Development2 - приет от световните лидери на 25 септември 2015 г. по време на 
историческа среща на върха на Организацията на обединените нации (ООН) - 
официално влизат в сила на 1 януари 2016 г. През следващите 15 години тези нови 
Глобални цели, които се прилагат спрямо всички, ще мобилизират усилията на 
страните за прекратяване на всички форми на бедност, за борба с неравенството и за 

                                                            
1 Report of the Secretary-General on the work of the Organization, General Assembly Official Records, Seventy-
first Session, Supplement No. 1, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/1 (Достъп на 
14.08.2017). 
2 Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (Достъп на 14.08.2017). 
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справяне с климатичните изменения, като гарантират, че никой няма да бъде изоставен 
встрани от дейностите във връзка с това., 

Като доразвиват действалите по-рано ЦХР, новите цели имат за задача да ги 
надградят, като сложат край на всички форми на бедност. Новите цели са уникални, тъй 
като призовават за действия от всички страни – бедни, богати и със средни доходи – за 
да се насърчи просперитетът при защита на планетата. Те признават, че, за да се 
постави край на бедността, е нужно да се предприемат стратегии, които изграждат 
икономически растеж и са насочени към набор от социални нужди включително 
образование, здравеопазване, социална закрила и създаване на нови работни места, при 
което се вземат предвид измененията в климата и опазването на околната среда. 

 
Понятие за устойчиво развитие 
Устойчивото развитие се определя като „развитие, което посреща нуждите на 

настоящето без да компрометира способността на бъдещите поколения да посрещат 
собствените си нужди“3. Устойчивото развитие изисква конкретни действия към 
изграждане на устойчиво бъдеще за хората и планетата. За да се постигне такова 
устойчиво развитие, трябва да се съчетаят три ключови елемента:  

- икономически растеж,  
- социално включване и 
- защита на околната среда.  
Налице е взаимовръзка между тези три елемента, като всеки от тях е от решаващо 

естество за благосъстоянието на хората и обществата. 
За устойчивото развитие е необходимо да се изкорени бедността във всичките ѝ 

измерения и форми. За тази цел трябва да се насърчава устойчив икономически растеж 
със създаване на по-големи възможности за всички и при намаляване на неравенството 
помежду им. 

 
Правен характер на Глобалните цели 
ЦУР не са юридически задължителни. При все това от правителствата се очаква 

да създадат национални рамки за постигането на седемнадесетте цели. Държавите 
носят основната отговорност за извършването на прегледа на изпълнението на целите, 
при което се изисква своевременно събиране на качествени и достъпни данни.  

Изпълнението и успеха ще зависят от собствените политики, планове и 
програми за устойчиво развитие на отделните страни. 

Тези държави носят основната отговорност за прегледа на изпълнението през 
следващите 15 години на целите и подцелите на национално, регионално и глобално 
равнище. 

 
Представяне на Глобалните цели 
В 2030 Agenda for Sustainable Development са определени 17 ЦУР и 169 подцели. 

Обхватът им надхвърля този на ЦХР, като разглежда първопричините за бедността и 
универсалната необходимост от развитие, която обслужва всички хора по света. Целите 
обхващат и трите измерения на устойчивото развитие, разгледани по-горе, а именно:  
- икономически растеж,  
- социално включване и 
- защита на околната среда. 

Като надграждат предходно преследваните ЦХР и техния успех и движеща сила, 
новите Глобални цели имат по-широк обхват, като преследват амбицията да покрият 
                                                            

3 The Sustainable Development Agenda, http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-
agenda/ (Достъп на 14.08.2017). 
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неравенството, икономическия растеж, океаните, екосистемите, енергетиката, 
климатичните изменения, устойчивото потребление и производство, мира и 
справедливостта.  

Основна обща характеристика на новите цели е, че те се прилагат спрямо всички 
страни, докато ЦХР бяха предназначени за предприемане на действия само в 
развиващите се страни.  

 
Цел 1: Прекратяване на бедността във всичките ѝ форми навсякъде по света4

След 1990 г. равнищата на крайна бедност са намалени наполовина. Въпреки че 
това безспорно е голямо постижение един на всеки петима души в развиващите се 
страни живее с по-малко от $1.25 на ден, а има още милиони души, които преживяват с 
малко повече средства на ден наред с многото останали, които са на прага на риска да 
се върнат към бедността. 

Бедността обхваща не само липсата на доходи и източници да се обезпечи устойчив 
живот. Тя обхваща недохранване или лошо хранене, ограничен достъп до образование 
и други основни услуги, социална дискриминация и изключване, както и не вземане на 
участие в процесите на вземане на решения. Икономическият растеж трябва да бъде 
включващ, за да предостави устойчива заетост и да насърчи равенството. 

В основата на тази цел е следната статистика: 
- 836 милиона души все още живеят в крайна бедност, 
- Един на пет души в развиващите се страни живее с по-малко от $1.25 дневно, 
- Огромната част от такива хора са от два региона: Южна Азия и Подсахарска 

Африка, 
- Високите равнища на бедност се отчитат в малки, нестабилни и засегнати от 

конфликти страни, 
- Едно от всеки четири деца под 5 годишна възраст в света има несъразмерен ръст 

за своята възраст, 
- Ежедневно през 2014 г., 42,000 души е трябвало да изоставят домовете си, за да 

търсят закрила поради конфликт. 
Към тази цел има посочени 7 подцели за изпълнение до 2030 г., като основната е 

дотогава да се заличи крайната бедност за всички хора по света, които понастоящем 
живеят с по-малко от $1.25 на ден. 
 

Цел 2: Прекратяване на глада, постигане на продоволствена сигурност и 
подобрено изхранване и насърчаване на устойчиво селско стопанство5

В днешно време е уместно да се постави въпросът за начина за отглеждане, 
споделяне и потребление на храна по света. 

Ако се извършват по правилен начин, селското стопанство, горското стопанство и 
рибарството могат да предоставят здравословна храна за всички и да генерират доходи 
при поддържане на градското развитие и защита на околната среда. 

Понастоящем почвите, водите, горите и биоразнообразието бързо деградират. 
Огромно напрежение върху ресурсите, от които сме зависими, се поставя от 
климатичните изменения, като нарастват рисковете от бедствия като суша и 
наводнения. Голям брой фермери се отказват от обработване на земята и мигрират към 
големите градове в търсене на по-големи възможности. 

                                                            
4 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-

poverty.html (Достъп на 14.08.2017) 
5 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-

hunger.html (Достъп на 14.08.2017) 
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Необходима е промяна на глобалната система за изхранване и селско стопанство, за 
да се изхранят 795 милиона гладуващи по света и допълнителните 2 милиарда души, с 
които се очаква да се увеличат броят на световното население до 2050 г. 

Секторът на продоволствието и селското стопанство предлага ключови решения за 
развитието и има централна роля за премахването на глада и бедността. 

Каква информация ни предоставя статистиката в основата на тази цел? 
По света един на всеки девет души понастоящем страда от недохранване (795 

милиона души). Голяма част от тези хора живее в развиващия се свят, в който 12.9 
процента от населението гладува. Най-голям брой гладуващи хора населяват Азия – 
броят им възлиза на две трети от общото население. Най-голям е броят на гладуващите 
в Южна Азия, където цифрата възлиза на 281 милиона недохранени хора. В 
Подсахарска Африка предвижданията за периода 2014—2016 г. разкриват равнище на 
недохранване от почти 23 процента. От лошо хранене умират почти половината (45 
процента) от случаите при ненавършили пет годишна възраст деца – 3.1 милиона деца 
ежегодно. 

В изпълнение на тази цел са поставени осем конкретни подцели, водеща сред които 
е целта до 2030 г. да се прекрати гладът и да се гарантира целогодишен достъп до 
безопасна и достатъчна храна на всички, особено на бедните и лицата в уязвимо 
положение, включително деца. 

 
Цел 3: Гарантиране на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието 

за всички през всяка възраст6

От съществено значение за устойчивото развитие е да се гарантира здравословно 
равнище на живота и да се насърчи благосъстоянието за всички през всяка възраст. 
Много е постигнато вече в посока на повишаване на средната продължителност на 
живота и за намаляване на някои от най-често срещаните причини за смъртността, 
свързани с децата и със смъртността при майките. Напредък е постигнат в посока на 
повишаване на достъпа до чиста питейна вода и санитарни условия, като е намален 
риска от болести като малария, туберкулоза и HIV/AIDS. Все таки все още са 
необходими още по-големи усилия, за да се премахнат напълно широк набор от  
болести и за успешното справяне с много различни устойчиви и нововъзникващи 
проблеми пред здравеопазването. 

Статистиката във връзка с детското здравеопазване остава тревожна, въпреки че 
броят на децата, които умират ежедневно, е със 17 000 по-малък, отколкото през 1990 г. 
Въпреки това повече от шест милиона деца умират ежегодно преди да навършат пет 
години. 

Голямата част от случаите на смъртност сред децата са в Подсахарска Африка и в 
Южна Азия. Четири на всеки пет смъртни случая на деца, ненавършили 5 години, 
настъпват в тези региони. 

Какво сочи статистиката във връзка с майчиното здравеопазване? 
Смъртността сред майките е намаляла с близо 50 процента в сравнение с 1990 г. 
В най-засегнатите региони като Източна Азия, Северна Африка и Южна Азия 

смъртността сред майките е спаднала с две трети. 
В днешно време все повече жени получават следродилна грижа. В развиващите се 

региони този вид грижа е нараснал от 65 процента през 1990 г. до 83 процента през 
2012 г. 

                                                            
6 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-

and-well-being.html (Достъп на 14.08.2017) 
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Независимо от това само половината жени в развиващите се региони получават 
препоръчителното здравеопазване, от което се нуждаят. 

В голяма част от развиващите се региони все по-малко непълнолетни раждат деца, 
въпреки че темпът на напредък се забавя, тъй като голямото нарастване на 
използването на контрацептиви от 90-те години на ХХ в. няма аналог през първото 
десетилетие на новия век. 

Най-сериозните заболявания остават HIV/AIDS, туберкулоза и малария. 
Новите случаи на инфектирани с HIV през 2013 г. се оценяват на 2.1 милиона души, 

което е с 38 процента по-малко, отколкото през 2001 г. 
В края на 2013 г. по света има 35 милиона души, които живеят с HIV. 
HIV е водещата причина за смъртта на жени в репродуктивна възраст по света. 
Над 6.2 милиона случая на смърт поради малария са предотвратени през периода 

2000—2015 г., основно на деца, ненавършили 5 години, които живеят в Подсахарска 
Африка. Смъртността от малария в глобален план е намаляла с 58 процента. 

В периода 2000—2013 г. са спасени 37 милиона живота на болни от туберкулоза. 
Смъртността от туберкулоза е спаднала с 45 процента за периода 1990—2013 г. 

Като основна подцел на ЦУР в тази област е до 2030 г. да се намали съотношението 
на глобална смъртност сред майките до по-малко от 70 случая на 100 000 раждания. 

Другата основна подцел е до 2030 г. да се сложи край на епидемиите от AIDS, 
туберкулоза, малария и други тропически заболявания. 

 
Цел 4: Гарантиране на включващо и качествено образование за всички и 

насърчаване на продължаващо обучение през целия живот7

В основата на тази цел е разбирането, че получаването на качествено образование е 
сигурен начин за подобряване на живота на хората и устойчивото развитие. Вече е 
постигнат голям напредък в посока на повишаването на достъпа до образование на 
всички равнища  и към повишаването на записването на все повече жени и момичета в 
училищата. Огромно подобрение бележат основните равнища на грамотност, въпреки 
това обаче са нужни още усилия за постигане на целите на всеобщо ограмотяване.  

Статистиката сочи, че записването на училище за начално образование в 
развиващите се страни е достигнало 91 процента, но все още 57 милиона деца остават 
извън училищата. Повече от половината от всички деца не посещават училище в 
Подсахарска Африка.  

Близо  половината от децата, които не посещават начално училище, живеят в 
региони, засегнати от въоръжени конфликти. 

Основна подцел в тази област е до 2030 г. да се гарантира за всички момичета и 
момчета, че ще завършат качествено и безплатно начално и основно образование. 

Друга от подцелите е до 2030 г. да се гарантира равен достъп на всички жени и 
мъже до последващо професионално образование, включитено на университетско 
равнище. 

За постигане на подцелите по тази точка една от амбициите е до 2030 г. да се 
повиши броя на квалифицирани учители, включително чрез международно 
сътрудничество за обучение на учители в развиващите се страни, най-вече най-слабо 
развитите и малките островни развиващи се държави. 

 
Цел 5: Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени 

и момичета8

                                                            
7 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-

education.html (Достъп на 14.08.2017). 
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Светът вече постигна известен напредък към равенство между половете и 
овластяване на жените под егидата на ЦХР (включително еднакъв достъп до начално 
обучение между момичетата и момчетата), обаче все още много жени и момичета 
продължават да страдат от дискриминация и насилие навсякъде по света. 

Равенството между половете е не само основополагащо право на човека, но и е 
необходима предпоставка за мирен, проспериращ и устойчив свят. 

Постигането на целите в тази област ще предостави на жените и момичетата равен 
достъп  до образование, здравеопазване, работа и представителство в политическия и 
икономическия процес на вземане на решения и ще укрепи устойчивите икономики, 
както и ще е от полза за обществата като цяло. 

Понастоящем почти две-трети от страните в развиващите се райони са постигнали 
равенство между половете по отношение на началното образование. 

Въпреки това в Подсахарска Африка, Океания и Западна Азия пред момичетата все 
още съществуват пречки пред достъпа до начално и средно образование. 

В 46 държави в днешно време жените заемат повече от 30 процента от местата в 
националните парламенти. 

Основна подцел е да се прекратят всички форми на дискриминация спрямо всички 
жени и момичета навсякъде по света. 

Друга основна подцел е да се премахнат всички форми на насилие спрямо всички 
жени и момичета в публичната и частната сфери, включително трафика и сексуалната и 
други форми на експлоатация. 

Цели се също така и да се премахнат всички увреждащи практики като насилствени 
бракове и бракове в детска възраст и увреждането на половите органи на жени. 

В основата на тази цел е и да са гарантира цялостното и ефективно участие и равни 
възможности за водачество на всички равнища на вземане на решения в политическия, 
икономическия и публичния живот. 

 
Цел 6: Гарантиране на достъп до вода и санитарни условия за всички9

Несъмнено, достъпът до чиста вода за всички съставлява съществена част от света, 
в който желаем да живеем. На планетата разполагаме с достатъчно прясна вода, за да се 
постигне това. Въпреки този безспорен факт и основно поради лоша икономика или 
инфраструктура ежегодно милиони души, основно деца, умират от заболявания, 
произтичащи от лошо водоснабдяване, санитарни условия или хигиена. 

Лошото качество на водата и недостатъчно добрите санитарни условия засягат 
неблагоприятно сигурността на храните, избора на начин на живот и образователните 
възможности за бедните семейства навсякъде по света. Някои от най-бедните страни по 
света са засегнати от суша, което влошава положението с глада и недохранването. 

Прогнозите подсказват, че до 2050 г. е вероятно всеки един на четири души да 
живее в страна, засегната от недостиг на прясна вода. 

Въпреки положителната тенденция, според която 2.6 милиарда души са получили 
достъп до подобрени източници на вода от 1990 г. насам, все още има 663 милиона 
души, които остават отвъд подобен достъп. 

Освен това 2.4 милиарда души са без достъп до основни санитарни условия като 
наличието на тоалетни. 

Друг неблагоприятен факт е, че повече от 80 процента от отпадъчните води от 
човешката дейност се изливат в реките или моретата без пречиствателна дейност. 
                                                                                                                                                                                          

8 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-
equality.html (Достъп на 14.08.2017). 

9 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-
and-sanitation.html (Достъп на 14.08.2017).  
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Основната подцел от изведените седем подцели в тази област е до 2030 г. да се 
постигне всеобщ и справедлив достъп до безопасна питейна вода за всички хора по 
света. 

Също така стремежът е до 2030 г. да се постигне достъп до адекватни и безопасни 
санитарни условия и хигиена за всички. 

Цел 7: Гарантиране на достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергетика за 
всички10

Енергетиката е от основополагащо значение почти за всяко голямо 
предизвикателство ири възможност, пред които светът се изправя в наши дни. 
Независимо дали тя е нужна за осигуряване на работа, сигурност, климатичните 
изменения, производството на храна или повишаването на доходите, достъпът до 
енергия за всички е от основно значение.  

Устойчивата енергетика е възможност, която преобразува живота, икономиките и 
планетата. 

Предишният генерален секретар на ООН Ban Ki-moon даде началото на инициатива, 
наречена Устойчива енергетика за всички (Sustainable Energy for All initiative), за да 
гарантира всеобщ достъп до модерни енергийни услуги, за подобряване на 
ефективността и за повишаване на достъпа до възобновяеми източници. 

Първопричината за това е обстоятелството, че всеки един на пет души все още 
изпитва липса на достъп до модерна електрическа енергия. 

3 милиарда души все още разчитат на дърва, въглища или животинска тор, за да се 
отопляват или за домакинските си нужди. 

Енергетиката е с основен принос за климатичните изменения, като съставлява 60 
процента от общите глобални емисии на парникови газове. 

Основна подцел в тази област е до 2030 г. да се гарантира всеобщ достъп до 
достъпни, надеждни и модерни енергийни услуги. 

Също така до 2030 г. да нарасне съществено делът на енергия от възобновяеми 
източници в глобалния енергиен микс. 

 
Цел 8: Насърчаване на включващ и устойчив икономически растеж, 

заетост и достойна работа за всички11

Почти половината от световното население все още преживява с около US$2 
дневно. Все още на много места по света работещите хора не могат да избегнат 
бедността. Един все още бавен и неравномерен напредък в областта на икономическия 
растеж изисква да се преосмисли и реорганизира икономическата и социалната 
политика, насочена към изкореняване на бедността. 

Трябва да се има предвид, че  в глобален план безработицата е нараснала от 170 
милиона през 2007 г. до почти 202 милиона през 2012 г., от които почти 75 милиона са 
млади хора. 

Близо 2.2 милиарда души живеят под прага на бедност от  US$2 дневно и 
изкореняването на тази бедност е възможно единствено чрез стабилни и добре 
заплатени работни места. 

За периода 2016—2030 г. е нужно създаването на 470 милиона нови работни 
места на трудовия пазар. 

                                                            
10 http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-

clean-energy.html 
11 http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-

economic-growth.html 
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Основната подцел в тази област е до 2030 г. да се постигне пълна трудова 
заетост за всички хора по света, включително младежите и хората с увреждания, както 
и еднакво заплащане за работа с еднаква стойност. 

Друга подцел е до 2020 г. съществено да се намали делът на безработните 
младежи, както и на тези, които не се обучават. 

Необходимо е също така да се предприемат незабавни и ефективни мерки за 
заличаване на принудителния труд, прекратяване на модерните форми на робство и 
трафик на хора, както и да се гарантира забраната и прекратяването на най-лошите 
форми на детски труд, включително използването на деца-войници. 

 
Цел 9: Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на устойчива 

индустриализация и укрепване на иновациите12

Инвестирането в инфраструктурата – транспорт, напояване, енергетика и 
информация и комуникационна технология – е от съществено значение за постигането 
на устойчиво развитие в много страни. Отдавна е получил признание фактът, че 
нарастването на производителността и на доходите и подобравянето на 
здравеопазването и образованието изисква инвестиции в инфраструктурата. 

Напредъкът в технологиите е в основата на усилията да се постигнат целите на 
опазването на околната среда. Без технологии и иновации няма да се постигне 
индустриализация, а без нея е невъзможно и развитието. 

Основната инфраструктура като пътища, информационни и комуникационни 
технологии, санитарни условия, достъп до електрическа енергия и вода остава 
недостатъчна в много от развиващите се страни. 

Така например почти 2.6 милиона души в развиващите се страни изпитват 
затруднения с непрекъснатия достъп до електрическа енергия. 

2.5 милиона души по света нямат достъп до основни санитарни условия, а почти 
800 милиона души нямат достъп до вода. 

1-1.5 милиарда души по света нямат достъп до надеждни телефонни услуги. 
Основната подцел е да се разработи качествена, надеждна, и устойчива 

инфраструктура, включително регионална и презгранична инфраструктура в подкрепа 
на икономическото развитие и благосъстоянието на хората с фокус върху справедливия 
достъп за всички. 

Друга сред подцелите е да се насърчи устойчивата индустриализация и до 2030 
г. съществено да се повиши делът на промишлеността в трудовата заетост и в БНП и да 
се удвои делът ѝ в най-слабо развитите страни. 

Също така се цели същесвено да се повиши достъпът до информация и 
комуникационни технологии и да се осъществи стремежът да се предостави всеобщ и 
улеснен достъп до Интернет в най-слабо развитите страни до 2020 г. 

 
Цел 10: Намаляване на неравенството в и сред страните13

Най-уязвими сред страните по света са най-бедните страни по света – най-слабо 
развитите страни, анклавните развиващи се страни и малките островни развиващи се 
страни. Те полагат големи усилия за извеждане на хората извън бедността. Въпреки 
това все още съществува неравенство, както и големи различия в достъпа до 
здравеопазване и образование. 

                                                            
12 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-

innovation-and-infrastructure.html (Достъп на 14.08.2017). 
13 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-

inequalities.html (Достъп на 14.08.2017). 
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Също така въпреки че е намалено неравенството между страните, нараства 
неравенството вътре в страните. Постигнат е консенсус, че икономическият растеж не е 
достатъчен, за да се намали бедността, ако не обхваща трите измерения на устойчивото 
развитие, разгледани по-горе. 
 За да се отстранят неравенствата, трябва да с обърне внимание на нуждите на 
населението, което е в неблагоприятно положение или което е маргинализирано. 

Трябва да се има предвид, че голям брой от домакинствата в развиващите се 
страни – повече от 75 процента от населението – живеят понастоящем в общества, в 
които доходът е по-неравнопоставено разпределен, отколкото през 90-те години на ХХ 
в. 

Основна подцел в тази област е в срок до 2030 г. прогресивно да се постигне и 
поддържа ръст на доходите на най-нископоставените 40 процента от населението на по-
високи равнища от средните стойности за съответните страни. 

Също така до 2030 г. да се насърчи социалното, икономическото и 
политическото включване на всички, без оглед на възраст, пол, увреждане, раса, етнос, 
произход, религиозни вярвания или икономически или друг статус. 

Сред подцелите следва да се отличи и насърчаването на официалната помощ за 
развитието и финансовите притоци, включително преките чуждестранни инвестиции, 
към държави с по-големи нужди и по-конкретно към най-слабо развитите страни, 
Африканските страни, анклавните развиващи се страни и малките островни развиващи 
се страни в съответствие с техните национални планове и програми. 

 
Цел 11: Превръщане на градовете във включващи, безопасни, гъвкави и 

устойчиви места14

Градовете са център на идеи, търговия, култура, наука, социално развитие и още 
много дейности. Градовете са местата, които подпомагат хората да напредват социално 
и икономически. 

Въпреки това все още съществуват много предизвикателства към поддържането 
на градовете по начин, който продължава да създава работни места и просперитет. 
Общите предизвикателства пред градовете включват задръствания, липса на средства 
за предоставяне на основни услуги, недостиг на жилищно настаняване и упадаща 
инфраструктура. 

Статистиката сочи, че половината човечество – около 3.5 милиарда души – 
населяват градовете. 

Нещо повече, до 2030 г. почти 60 процента от световното население ще обитава 
градовете. 

Градовете по света заемат едва 3 процента от площта на Земята, но консумират 
60-80 процента от енергията, както и произвеждат 75 процента от въглеродните 
емисии. 

Бързата урбанизация оказва натиск спрямо доставките на прясна вода, 
канализацията, средата на живот и публичното здравеопазване. 

Основната подцел в тази област е до 2030 г. да се гарантира достъп за всички до 
адекватно, безопасно и достъпно жилищно настаняване и основни комунални услуги и 
да се премахнат бордеите и гетата. 

Другата основна подцел е до 2030 г. да се предостави достъп до безопасни, 
достъпни и устойчиви транспортни системи за всички, като се подобри пътната 
безопасност, основно чрез разширяване на обществения транспорт, като се обръща 

                                                            
14 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-

cities-and-communities.html (Достъп на 14.08.2017). 
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специално внимание на нуждите на лицата от уязвимите групи – жени, деца, възрастни 
и хора с увреждания. 

 
Цел 12: Гарантиране на устойчиво потребление и модели на производство15

Устойчивото потребление и производство е свързано с насърчаването на 
ресурсна и енергийна ефективност, устойчива инфраструктура и предоставянето на 
достъп до основни услуги, зелени и достойни работни места и по-добро качество на 
живот за всички. 

Ежегодно, близо една трета от количеството произведена храна, равняващо се на 
1.3 милиарда тона на стойност от около $1 трилиона се изхвърля на боклука от 
потребители или търговци на дребно или се разваля поради лоши транспортни условия 
или лошо събиране на реколтата. 

Ако всички хора по света започнат да използват енергийно ефективни 
осветителни крушки светът би спестил годишно $120 милиарда. 

В случай че броят на световното население нарасне до 9.6 милиарда до 2050 г., 
би бил необходим еквивалентът на три планети, за да се предоставят естествените 
ресурси за поддържане на текущият начин на живот. 

Основна подцел е до 2030 г. да се постигне устойчиво управление и ефикасна 
употреба на естествените ресурси. 

До 2030 г. да се намали наполовина глобалното разхищение на храна на глава от 
населението на равнище търговци на дребно и потребители и да се намалят загубите на 
храна по веригата на производството и доставките, включително след реколтните 
загуби. 

До 2030 г. съществено да се намали генерирането на отпадъци чрез превенция, 
намаляване, рециклиране и повторно използване. 

До 2030 г. да се гарантира, че хората навсякъде по света разполагат с 
релевантната информация и познание за устойчиво развитие и че живеят в хармония с 
природата. 

Да се подкрепят развиващите се страни да укрепят своя научен и технологичен 
капацитет, за да се придвижат към по-устойчиви модели на потребление и 
производство. 

 
Цел 13: Предприемане на спешни действия за борба с климатичните 

изменения и тяхното въздействие16

Измененията в климата понастоящем засягат всяка страна и всеки континент. Те 
смущават националните икономики и засягат живота, хората и обещствата днес и с още 
по-голяма сила в бъдеще време. 

Пряко въздействие от измененията в климата е промяната във времето, 
нарастването на морското равнище и по-екстремни природни събития. Измененията в 
климата основно се дължат на нарастващите парникови емисии от човешката дейност. 
Към момента те са достигнали най-високите си равнища в историята. Ако не се 
предприемат спешни действия, се очаква средната температура в света да нарасне през 
ХХI в. с повече от 3°C — като очакванията са в някои региони по света повишението да 
е по-голямо. Отново най-силно засегнати са най-бедните и най-уязвимите хора.  

                                                            
15 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-

consumption-and-production.html (Достъп на 14.08.2017). 
16 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-

action.html (Достъп на 14.08.2017). 
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Ускорява се темпът на промени с обръщането на все повече хора към 
възобновяема енергия и към набор от други мерки, с които се намалява равнището на 
емисии на парникови газове. 

Като цяло, измененията в климата са глобално предизвикателство, което не 
зачита националните граници. Емисиите навсякъде по света засягат всички по света. 
Справянето с проблема изисква решения, които са съгласувани на международно 
равнище и е необходимо международно сътрудничество, за да се подпомогне прехода 
на развиващите се страни към ниско-въглеродни икономики. 
 За справяне с измененията в климата страните приеха Парижкото споразумение 
от Париж на 12 декември 2015 г. В това споразумение всички страни се задължават да 
работят за ограничаване на глобалното затопляне далеч под 2°C и за полагане на 
усилия за неговото ограничаване до 1,5°C. На 4 ноември 2016 г. Парижкото 
споразумение влезе в сила. Това се случи 30 дни, след като на 4 октомври бяха 
изпълнени нужните условия — ратифициране от поне 55 страни, които са отговорни за 
най-малко 55 % от общите емисии на парникови газове17.  
 Изпълнението на Парижкото споразумение е от съществено значение за 
постигане на целите на устойчивото развитие. 
 Сред основните подцели може да се отличи намерението да се интегрират мерки 
за измененията в климата в националните политики, стратегии и планиране. 
 Друга сред подцелите предвижда насърчаването на механизми за увеличаване на 
капацитета за ефективни свързани с климатичните изменения планиране и мениджмънт 
в най-слабо развитите страни и в малките островни развиващи се страни. 

 
Цел 14: Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските 

ресурси18

Световните океани с техните показатели – температура, химически състав, 
течения и живот – движат глобалните системи, които превръщат Земята в място, годно 
за обитаване от човечеството. 

Дъждът, питейната вода, времето, климата, крайбрежните ивици, голяма част от 
храната ни и дори кислорода във въздуха, който вдишваме, в крайна сметка се 
предоставят от моретата. В исторически аспект океаните и моретата са били 
жизненоважни пътища за търговия и транспорт. 
 Внимателното управление на този съществен глобален ресурс е ключов белег на 
устойчивото бъдеще. 

Три-четвърти от земната повърхност са покрити от океаните. В тях се съдържа 
97 процента от водата на Земята. 

Повече от три милиарда души зависят от морското или крайбрежното 
биологично разнообразие за своя живот. 

Повече от 40 процента от световните океани са съществено засегнати от 
човешката дейност, включително замърсяване, риболов и загуба на крайбрежни 
хабитати. 

Основната подцел в тази насока е до 2025 г. да се предотврати и съществено да 
се намали замърсяването на моретата от всякакъв вид и по-конкретно от базирани на 
сушата дейности. 

Друга подцел е насочена към това до 2030 г. да се увеличат икономическите 
ползи за малките островни развиващи се държави и най-слабо развитите страни от 

                                                            
17 Вж. http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/climate-change/timeline/ (Достъп на 14.08.2017). 
18 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-14-life-below-

water.html (Достъп на 14.08.2017). 
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устойчивото развитие на морските ресурси, включително чрез устойчиво управление на 
риболова, аквакултурите и туризма. 

Цели се и насърчаване на опазването и устойчивото използване на океаните и 
техните ресурси чрез изпълнение на международното право, така както е въплътено в 
Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS)19, която съдържа правната рамка за 
опазването и устойчивото развитие на океаните и техните ресурси. 

 
Цел 15: Устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, 

възпиране и възстановяване на деградирането на почвите, възпиране на загубата 
на биологично разнообразие20

Горите заемат 30 процента от повърхността на Земята и освен че предоставят 
подслон, горите са от ключово значение за борбата с климатичните изменения, за 
защитата на биологичното разнообразие и домовете на местното население. 30 милиона 
хектара гори изчезваг ежегодно, докато същевременно 3.6 милиарда хектара 
опустиняват. 

Подобни процеси на обезлесяване и на опустиняване, причинени от човешката 
дейност и от климатичните изменения, поставят предизвикателства пред устойчивото 
развитие и засягат живота на милиони хора в борбата срещу бедността. Поради това се 
полагат усилия за управление на горите и за борба с опустиняването. 

Статистиката сочи, че около 1.6 милиарда хора зависят от горите в ежедневния 
си живот. В това число са обхванати около 70 милиона души, местно население. 

Същевременно към 2008 г. деградирането на почвите засяга 1.5 милиарда души 
по света. 

В глобален план 74 процента от бедните са пряко засегнати от деградирането на 
почвите. 

Всичко горепосочено изисква до 2020 г. да се гарантира опазването, 
възстановяването и устойчивото използване на екосистемите и по-специално на горите 
и планините в съответствие със задълженията, поети съгласно международни 
споразумения. 

Необходимо е да се предприемат спешни и значими действия за намаляване на 
деградирането на естествените хабитати, да се спре загубата на биологично 
разнообразие и до 2020 г. да се защити и възпрепятства изчезването на застрашени 
видове. 

Също така трябва да се мобилизира и съществено да се увеличат финансовите 
ресурси от всякакви източници за опазване и устойчиво използване на биологичното 
разнообразие и екосистемите. 

 
Цел 16: Насърчаване на справедливи, мирни и включващи общества21

Цел 16 от Целите за устойчиво развитие е посветена на насърчаването на мирни 
и включващи общества за устойчиво развитие, предоставянето на достъп до правосъдие 
за всички и изграждане на ефективни институции на всички равнища, тъй като сред 
институциите най-корумпирани са съдебната система и полицията. 

                                                            
19 Ратифицирана със закон, приет от 37-то НС на 24.4.1996 г. - ДВ, бр. 38 от 3.5.1996 г. Издадена 

от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 73 от 27.8.1996 г. и бр. 74 от 30.8.1996 г., в сила за 
България от 14.6.1996 г. 

20 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-
land.html (Достъп на 14.08.2017). 

21 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-
justice-and-strong-institutions.html (Достъп на 14.08.2017). 
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Корупцията, подкупите, кражбите и укриването на данъци струват около US 
$1.26 трилиона за развиващите се страни ежегодно; тази сума би могла да се използва 
за да се повиши равнището на живот на онези хора, които живеят с по-малко от $1.25 
дневно над сумата от $1.25 поне за период от шест години. 

Върховенството на правото и развитието съществено са взаимосвързани и се 
поддържат взаимно като предоставят условия за устойчиво развитие на национално и 
международно равнище. 

Основната подцел тук е съществено да се намалят всички форми на насилие и 
свързани с него смъртни случаи навсякъде по света. 

Също така стремежът е да се прекратят случаите на насилие, експлоатация, 
трафик и всички други форми на насилие срещу деца, както и тяхното изтезаване. 

Освен това следва да се насърчи върховенството на правото на национално и 
международно равнище и да се гарантира еднакъв достъп до правосъдие за всички. 

Също така съществено следва да се намалят равнищата на корупция и подкупи 
във всичките им форми. 

Институциите на всички равнища следва да бъдат ефективни, отчетни и 
прозрачни. 

Не на последно място по значение следва да се гарантира публичен достъп до 
информация и да се защитят основните свободи в съответствие с националното 
законодателство и международните споразумения. 

 
Цел 17: Подковаване на жизнеспособността на глобалното партньорство за 

устойчиво развитие22

Успешният дневен ред за устойчиво развитие изисква партньорство между 
правителствата, частния сектор и гражданското общество. Подобно партньорство, 
изградено въз основата на принципи и ценности и споделени цели, които отреждат 
централно място на хората и планетата, са необходими на глобално, регионално 
национално и местно равнище. 

Необходими са спешни действия за мобилизиране, пренасочване и отключване 
на трансформиращата мощ на трилиони долари от частни ресурси за постигането на 
целите на устойчивото развитие. 

Статистиката сочи, че официалната помощ за развитие през 2014 г. възлиза на 
$135.2 милиарда, което съставлява най-високата регистрирана някога стойност. 

Понастоящем 79 процента от вноса от развиващите се страни се ползва с 
безмитен внос в развитите страни. 

Броят на ползващите интернет в Африка почти се е удвоил през последните 
четири години. Все таки четири милиарда души не ползват интернет, а 90 процента от 
тях са от развиващите се страни. 

В сектора на финансирането основната подцел е да се укрепи националната 
мобилизация на ресурсите, включително чрез международна подкрепа за развиващите 
се страни, за да се подобри националиня капацитет за събиране на данъци и други 
приходи. 

Развитите страни следва да изпълнят изцяло своите официално поети 
ангажименти за помощи за развитието. 

Освен това следва да се мобилизират допълнителни финансови ресурси за 
развиващите се страни от различни източници. 

В сферата на търговията следва да се насърчава универсална, основана на 
правила, открита, недискриминационна и справедлива многостранна търговска система 
                                                            

22 Вж. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-17-
partnerships-for-the-goals.html (Достъп на 14.08.2017). 
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в рамките на Световната търговска организация, включително чрез приключването на 
преговорите от кръга в Доха. 

Също така следва съществено да се увеличи износа на развиващите се страни, 
по-конкретно с оглед да се увеличи двойно делът на най-слабо развитите страни в 
глобалния износ до 2020 г. 

 
Заключение 
Наследството и постиженията на ЦХР ни предоставят ценни уроци и опит, за да 

започне работата по новите Глобални цели. Въпреки постиженията от отминалия 
период за милиони хора по света работата остава недовършена. Необходимо е да се 
измине остатъчният път към прекратяване на глада, постигане на пълно равенство 
между половете, подобряване на здравните услуги и привличането на всяко дете в 
училище отвъд началното образование. ЦУР са също така призив към света да поеме по 
по-устойчив път на развитие. 

ЦУР са и смел ангажимент да се довърши започнатото дело и за справяне с 
някои от най-неотложните предизвикателства пред днешния свят. Взаимовръзката 
между всички 17 цели означава, че успехите в една от тях засягат успеха и на 
останалите. В обобщение и накратко – тези цели са нашият огромен шанс да подобрим 
живота за бъдещите поколения. 
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