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Abstract. Lithium-ion rechargeable batteries (LIBs) are widely used in portable electronics. Recently they 

have entered the car market as power sources. LIBs' use is growing, and consequently – the amounts of 

spent batteries. Recycling of LIBs is still not well developed at industrial level due to cost, complexity and 

low yield. However, expected increase in the lithium batteries use will boost the demand of the metal and the 

need of LIBs recycling. The paper presents in brief LIBs chemistry, available technologies for LIBs 

recycling, and the recent worldwide studies on the extraction of lithium (Li) and other metals from spent 

LIBs aimed at the environmentally friendly metal recovery at high yield and low cost. The latest research in 

separation, deactivation and physical - mechanical, pyrometallurgical, and flotation methods, as well as 

research in methods for direct recovery are emphasized in this part. 

 
Key words:  lithium-ion rechargeable batteries recycling, lithium recovery 

 

I. INTRODUCTION 

LIBs chemistry – in brief 

Lithium-ion batteries possess high energy 

density, good cycle life, low memory effect, 

and low self-discharge rate. They are light-

weight and practically nontoxic. Because of 

these advantages, since the 1990s, LIBs have 

been widely used in portable electronic 

devices such as cellular phones, digital 

cameras, laptop computers, watches and 

portable instruments. Due to the high energy 

density, long cycle life and excellent storage 

characteristics, their potential applications 

have been extended to electric vehicles (EVs) 

and hybrid electric vehicles (HEVs). A typical 

LIB cell consists of a cathode, an anode, an 

electrolyte and separators [1, 2]. The cathode 

is 25–41% of the battery's total weight and 

consists of a thin aluminum current collector 

sheet that is usually layered with the cathode 

material. Different cathode material 

chemistries lead to different battery 

properties. The cathode materials incorporate 

oxides of transition metals that can undergo 

oxidation to a higher valence during charging. 

Typical cathode material is composed of 80–

85% metal oxide powder, 10% 

polyvinylidene fluoride (PVF) binder, and 5% 

acetylene black. The following lithium metal 

oxides are used in the cathode: lithium cobalt 

oxide (LiCoO2 referred to as LCO), lithium 

manganese oxide (LiMn2O4 referred to as 

LMO), lithium nickel manganese cobalt oxide 

(LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 referred to as NMC), 

lithium nickel cobalt aluminum oxide 

(LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 referred to as NCA) or 

lithium nickel manganese oxide 

(LiNi0.5Mn1.5O4 referred to as LNMO). 

Another common cathode material used is the 

lithium iron phosphate (LiFePO4 referred to 

as LFP). LFP and LMO cathodes production 

is cheaper than that of the other materials. The 

anode is 15–30% of the battery's total weight 

and is typically made up of a copper current 

collector sheet that is coated with a graphite 

layer. During charging, lithium ions embed 

between the graphite sheets. The spinel 

Li4Ti5O12, which offers a longer cycle life, is 

used recently to replace graphite. Use of 

carbon nanotubes, graphene derivatives, tin 

compounds, and metallic nanoparticles are 

among the latest technologies in development 

for improving the anode performance. The 

cathode and anode materials are fused with 

mailto:vlad_tod@abv.bg
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the aid of an inert binder, such as PVF, that 

helps them adhere to their respective metal 

collector sheets. A separator is placed 

between the cathode and the anode. It is 

usually made of micro-porous polypropylene 

(PP) or polyethylene (PE). It contains an 

electrolyte dissolved in an organic solvent. 

The electrolyte allows the controlled 

movement of lithium ions between the 

electrodes during the cycling process. The 

solvents usually used are ethylene carbonate 

(EC), propylene carbonate (PC), diethyl 

carbonate (DEC), dimethyl carbonate (DMC), 

or their mixture, and dimethyl sulfoxide 

(DMSO). Common Li salts used as 

electrolytes include lithium hexafluoro-

phosphate LiPF6, lithium-perchlorate LiClO4, 

lithium-hexafluoro-arsenate LiAsF6, lithium-

tetraafluoroborate LiBF4, etc. Actually in the 

real-life practice, the collected spent batteries 

may contain different kinds of cathode 

materials (e.g. LiCoO2, LiNixCoyMnzO2, 

LiMn2O4 and LiFePO4), which are difficult to 

separate from one another due to the great 

similarity. The system of anode, cathode and 

separator/electrolyte is placed in outer casing 

made of steel, aluminum, or polymer and 

covered with plastic. LIB cells are 

manufactured as cylindrical or stack cells. 

When high power is required a corresponding 

number of cells are packed together in a stack 

and for higher power (as needed in cars) – 

several stacks – in a battery. A reliable and 

safe use Li-ion cells is ensured by a battery 

management system (BMS) that tracks and 

manages key functionality and performance 

aspects, e.g. voltage, current, state of charge 

(SOC), temperature, etc. 

LIBs use, production and need of Li 

LCO battery become commercial in 1991. 

Its high specific energy (150–190 Wh/kg) and 

technological maturity make it a popular 

choice for portable electronics such as mobile 

phones, tablets and laptops. The durability of 

500–1000 full cycles ensures a calendar life 

of few years. Its main disadvantage is its low 

inherent safety; due to the low thermal 

stability of cobalt-oxide, thermal runaway 

could be initiated already at 150 °C and self-

ignition – in the extreme case. The LMO 

battery was commercialized in 1996. LMO 

batteries have a cycle in the range of 1000–

1500 cycles, but lower energy density, in the 

range of 100–140 Wh/kg. Due to the higher 

thermal stability of manganese oxide, LMO 

batteries are inherently safer; thermal 

runaway occurs at approximately 250 °C. The 

LFP battery was commercialized in 1999. It is 

durable and inherently safe and relay on 

abundant, eco-friendly materials. Current LFP 

batteries sustain up to 2000 cycles and 

tolerate operation with a wide SOC window 

(15–100%). It has a relatively low specific 

energy, in the range of 90–140 Wh/kg that 

makes it suitable for e-bikes. The NCA was 

commercialized in 1999. NCA batteries have 

high specific energy (200–250 Wh/kg) and 

high specific power, and can endure 1000–

1500 full cycles. NCA batteries are used in 

EVs. The NMC battery was commercialized 

in 2004. It has lower energy density (140–200 

Wh/kg) but a longer cycle life (1000–2000). 

The majority of car manufacturers use NMC 

cells since they have longer lifetime that 

favors their utilization in plug-in hybrid 

electric vehicle (PHEV). LIBs' market, in 

GWh/y, for road-transport will increase from 

0 GWh/y used in 2010 to 245 GWh/y in 2035. 

The expected increase for portable electronics 

is from 21 GWh/y in 2010 to 100 GWh/y in 

2035. Taking also into account LIBs use in 

power storage and other applications, the total 

increase expected is from 22 GWh/y in 2010 

to 390 GWh/y in 2035 [2]. Forecasted 

demands for lithium as LIBs for the PHEV, 

EV and HEV vehicles is estimated to reach 

$221 billion by 2024. It is prognosticated that 

the global lithium metal demand for battery 

industry will increase from 9760 t (2015) to 

12,160 t by 2020 and 21,520 t by 2025, which 

are 30%, 37% and 66% of the total lithium 

being produced currently (32,500 t) for the 

year 2015, 2020 and 2025, respectively [3]. 

According to Sonoc et al. who have 

considered the future demand of lithium for 

LIBs, even the most optimistic supply 

scenario by classical ways of production will 

not meet demand in 2023. The future supply 

crisis can be prevented through 100% LIBs' 

recycling with minimum 90% lithium 

recovery [4]. Unfortunately, nowadays around 

3% of LIBs are recycled with the focus of 

valuable metal recovery with a minimal focus 

on lithium recovery [5]. 
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Increasing amounts of LIBs placed on the 

market will lead to increasing amounts of 

waste. For example, the end-of-life vehicle 

(ELV) LIBs appeared in markets in 2018 and 

total battery waste is projected to reach 

120,000 to 170,000 t per year by 2020 [6]. 

The amount of LIBs waste generated in 

Australia has been projected to increase to 

between 100,000 and 180,000 tonnes by 2036 

[7]. The annual waste LIBs cathode material, 

generated in China, is expected to grow from 

<10 thousand tons in 2012 to about 325 

thousand tons in 2025 [8].  

The LIBs are consisted of 5–30% Co, 1–

15% Ni, 5–7% Li, 5–45% other metals (Cu, 

Al, Fe, Mn, Cr, et al.), 12–16% organic 

chemicals, and 3–7% plastics [9-12]. An 

environmentally friendly method for LIBs 

recycling will not only relieve the shortage of 

rare resources, but also will eliminate the 

eventual environmental pollution by heavy 

metals and other hazardous components 

through their leaching from spent improperly 

disposed LIBs. In addition, closed-loop 

recycling scenario of the LIBs could save up 

to 51.3% of the natural resource required to 

produce virgin materials. LIBs recycling 

could lead up to 70% lower energy 

consumption and 70% reductions in CO2 

emissions [6]. 

II. MAIN TEXT 

1. Technologies for LIBs recycling - in brief 

1.1.A brief overview of available 

technologies 

Most recyclers today focus on recovering 

expensive materials, such as Co and Ni, as 

well as other metals like Cu and Al. The 

relatively low cost of virgin Li production 

does not favor the recovery of Li from LIBs. 

However, the expected future demand, as 

described above, places the issue of Li 

recovery from spent LIBs. Generally recyclers 

apply physical and chemical/physicochemical 

processes.  

Physical pre-treatments (grinding, sieving, 

color-, magnetic- or electrostatic separation) 

aim at the reduction and homogenization of 

particle size and separating the different 

components of LIBs, using the difference in 

their physical properties. The mechanical 

treatment and physical separation is usually 

applied as a pretreatment, especially for 

further application of hydrometallurgical or 

bio-hydrometallurgical processes for 

recycling. Chemical/physicochemical 

processes include pyrometallurgical, 

hydrometallurgical and electrometallurgical 

techniques. Hybrid processes (for example, 

combined pyro-hydrometallurgical) and 

biological processes are also applied and 

studied. 

Pyrometallurgy involves thermal treatment 

aimed at decomposing the components of 

spent LIBs. The process often includes two 

steps: a) LIBs heating a low temperature in a 

furnace in order to reduce the danger of burst 

and evaporate the electrolyte, b) burning all 

plastics and solvents at a higher temperature, 

followed by formation of slag and alloy. The 

alloy usually consists of cobalt, nickel, 

copper, and iron and it is often subjected to 

further processing using hydro- and/or bio-

metallurgical processes. In this method Cu, Ni 

and Co could be recycled effectively. 

Solvents, plastics and carbon-based materials 

that present in LIBs are burned; the energy 

obtained is used for the process. Many and 

with different chemistry spent LIBs can be 

treated at the same time, making a significant 

contribution to simplified operation and costs' 

decrease in the. The main disadvantage of this 

technology is the high energy-consumption 

due to high temperature operation and the 

costs associated to instruments for the control 

of toxic gases formed. In addition, all organic 

electrolytes, binders, acetylene black, and 

some others are lost. Lithium and manganese, 

and in many cases – aluminium, cannot be 

recycled since they are trapped in the slag. 

They need specific complementary treatments 

to be recovered. The economic is not 

beneficial for batteries that do not contain Ni 

or Co [11].   

Hydrometallurgical routes present an way 

to recover pure compounds from spent LIBs 

with a lower energy need. In principle, this 

treatment allows the recovery of all metallic 

components present in the waste. However, a 

significant mechanical pre-treatment is 

required to enhance the leaching efficiency. 

Initially the spent LIBs are discharged, 

dismantled, and separated into outer casing, 

cathode, anode, and separator, bearing the 

electrolyte. In the most cases the mechanical 
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pretreatment separates Al and Cu foil from 

the other electrode materials. Then leaching 

with solutions with different chemicals is 

applied to bring valuable metals into solution. 

In the bioleaching variety microorganisms 

and their metabolites are used to facilitate the 

leaching. Finally, the metals brought in the 

solution are separated by solvent extraction, 

precipitation or electrowinning. Hydro-

metallurgy is considered predictable and 

easier to control method.  

Lately, the direct resynthesis of electrode 

materials, also known as refunctionalisation, 

has made its way as an alternative to the 

complete breakdown and recovery of 

individual metals and materials from waste 

LIBs. In these processes, the needed metals 

are added as corresponding salts back into the 

depleted materials. Most often by using 

hydrothermal reactions followed by 

stoichiometric mixing, homogenisation and 

annealing, solid state reactions proceed and 

the active cathode materials are re-synthetised 

in the appropriate structure for re-use [7]. 

1.2. Industrially available technologies for 

LIBs recycling 
Many of companies with experience in 

recycling of other types of batteries have 

switched also to LIBs recycling. The 

companies use patented technologies that are 

usually very briefly described in the 

worldwide literature. Many of the companies 

process LIBs mainly for the extraction of 

high-price metals (Co and Ni) and Cu. 

Recently some of them added technological 

cycles able to recover Li. Below briefly are 

described the companies dealing with LIBs 

[1, 3, 4].  

Inmetco is an U.S.A. company with high 

recycling capacity. It uses a pyrometallurgical 

process to produce an alloy of Co, Ni and Fe. 

Graphite and organic materials within the 

battery are used as reducing agents. A slag 

containing unrecoverable lithium is produced. 

Glencore plc. (formerly Xstrata) has facilities 

in the USA and Canada. It uses a combined 

pyrometallurgical/hydrometallurgical process 

to recover Co, Ni and Cu. Other materials 

within the battery are either consumed as 

reducing agents or slagged, as is the case with 

Li. Retriev Technologies (formerly Toxco 

Inc.) with locations in Canada and the U.S.A. 

process lithium metal primary batteries and 

LIBs. Large LIBs are cryogenically cooled 

with liquid nitrogen to – 196 °C; at this 

temperature the Li inside the cells is 

unreactive. Then series of mechanical 

processes are used to reduce the size and 

separate the material from spent batteries into 

different fractions. Further, 

hydrometallurgical methods are applied to 

recover lithium and cobalt. OnTo (Eco-Bat 

Process) is a company situated in the U.S.A. 

In its premises the LIBs are discharged before 

dismantling. Then LIBs are placed in an 

extraction vessel, the vessel is sealed, a fluid 

containing CO2 as a primary component is 

added to the extraction vessel under such 

conditions that the CO2 is in a supercritical 

phase, dissolving the battery electrolyte in the 

fluid, transferring the fluid to a recovery 

vessel and recovering the electrolyte from the 

fluid in the recovery vessel. Methods of 

refurbishing lithium-containing energy 

storage and conversion devices are also 

applied. The waste products are removed 

from surfaces of the electrodes and new 

quantity of electrolyte is added to the battery 

that is refurbished. Sony-Sumitomo company 

(Japan) calcinates the batteries at 1000 °C to 

burn off plastics and the organic solvent. The 

resulting residue is processed 

hydrometallurgically to recover cobalt. 

Lithium is lost in the fly ash and is not 

recovered. Umicore (VAL' EAS) is a 

company with enterprises in Belgium and 

Sweden. First stage in Belgium is a 

pyrometallurgical smelting process that 

produces a slag and an alloy of Co, Ni, Cu, 

and Fe. Graphite and organic materials within 

the battery are consumed and used as 

reducing agents. The alloy is processed 

hydrometallurgically (acid leaching followed 

by chemical precipitation to metal salts) in a 

second stage in Sweden to recover cobalt and 

other metals that present in the alloy. Lithium, 

along with aluminium and manganese, is lost 

in the slag and cannot be recovered 

economically. Accurec is situated in 

Germany. Its technology uses mechanical 

treatment and vacuum pyrolysis to remove the 

plastics, electrolyte, and solvent. Further, 

mechanical treatment is used to remove the 

aluminum, copper, and steel. Then a smelting 
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process is used to produce an alloy of cobalt 

and manganese. Lithium ends up in a slag, 

which can be processed hydrometallurgically 

to recover lithium carbonate. Batrec is a 

company based in Switzerland. It uses a 

mechanical process to reduce the batteries 

size in an inert atmosphere. Then the material 

is processed hydrometallurgically through 

leaching and solvent extraction steps. 

ReCupyl (Valibat) is a French company that 

uses mechanical process to reduce the size 

and physical methods to separate the material 

into different fractions. The processes are 

carried out in an inert atmosphere of argon 

and CO2, which prevents a violent lithium 

reaction. Copper, aluminum, and plastics are 

removed by applying a physical process. 

Lithium and cobalt are recovered with 

hydrometallurgical methods. SNAM is a 

French company that uses a series of 

mechanical and pyrometallurgical steps to 

produce a ferro-cobalt alloy and ferro-nickel 

alloy. AEA Technology is a UK company 

where LIBs are size reduced by a mechanical 

process. Acetonitrile and N-methyl-2-

pyrrolidone are used to remove the 

electrolyte, solvent, and binder. Lithium and 

cobalt are leached from the cathode by 

electrolyzing the cathode material in lithium 

hydroxide, which results in the formation of 

cobalt oxide and additional lithium hydroxide. 

2.Recent research in LIBs recycling, 

excluding hydrometallurgical methods
1
 

2.1. Research in separation, deactivation 

and physical-mechanical methods 
Since lithium is very reactive, before the 

mechanical treatments/dismantling the LIBs 

must be deactivated carefully. As mentioned 

above deactivation can be carried out by 

cryogenic cooling or pretreatment in an inert 

atmosphere. Recent studies use LIBs' 

immersion in conducting salts solution (5-10 

% NaCl, Na2SO4, NH4Cl, NaOH) [13]. 

Possibility for LIBs' discharging to 0.0 V by 

short-circuiting, then opening and shredding 

them in air and immersing in leaching 

solution has been proposed and proved. In 

                                                 
1
 Due to the large number of studies concerning the hydro-

metallurgical recycling of LIBs and the limited number of 

pages of the publication, the review of these methods is 

separated into another article 

addition, this deep discharging can be a 

source of energy for the treatment process [4].  

A proper material separation ensures the 

quality of the entire recycling process chain 

from collection through product recovery. 

Proper labels that can be read by humans or 

machines is proposed for large LIBs' packs 

used in EV, PHEV. For small cells 

standardization and design for recycling are 

proposed as means that will facilitate 

automatic and robotic disassembly [14]. 

Organic solvents are used to weaken the 

adhesion of the binder of electrode scraps to 

remove the electrode materials from the 

corresponding metallic foil. The key is to 

select the optimum organic solvent to dissolve 

the binder. A special complex aqueous 

exfoliating and extracting solution was 

manufactured and applied for separating 

electrode materials from metallic foils and 

reclaiming hazardous electrolyte [15]. Under 

optimized conditions the recovery efficiencies 

of electrolyte, Al foil, Cu foil and electrode 

materials were 95.6%, 99.0%, 100% and near 

100%, respectively. Infiltration of impurities 

into the electrode materials is avoided. 

An electrostatic separation has been 

proposed as a method for recovering of high 

purity materials from spent LIBs [16]. The 

procedure involves sequential steps of 

grinding, sieving, and electrostatic separation. 

A recovery of a conductive fraction 

containing 98.98% of metals and a 

nonconductive fraction containing 99.6% of 

polymers was achieved.  

An innovative mechanochemical method 

has been proposed [17]. Cathode materials 

(C/LiCoO2) of spent LIBs and waste 

polyvinyl chloride (PVC) were co-processed 

via co-grinding followed by water-leaching. 

This procedure recovered Li as LiCl and also 

generated magnetic CoFe4O6. 

2.2. Research in pyrometallurgical methods 
A recycling process for automotive LIBs 

was reported [18]. It combines a mechanical 

pretreatment with two metallurgical treatment 

technologies: direct vacuum evaporation of Li 

followed by recovery of metallic Li by 

distillation, and a selective entraining gas 

evaporation of Li followed by recovery of 

lithium oxide. 
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A novel smelting reduction process based 

on FeO−SiO2−Al2O3 slag system for spent 

LIBs with Al cans was developed, while 

using copper slag as the only slag former – 

98.83% Co, 98.39% Ni and 93.57% Cu were 

recovered under the optimum conditions [19]. 

The obtained alloy was mainly composed of 

Fe−Co−Cu−Ni solid solution including small 

amounts of matte. The obtained slag mainly 

consisted of fayalite and hercynite. 

A novel process consisting of pyrolysis (a 

thermal decomposition of materials at high 

temperatures in an inert atmosphere) and 

physical separation was proposed to recycle 

spent LIBs [20]. The results indicated that 

approximately 99.91% of the organic 

electrolytes were recycled, and the lithium 

salt (LiPF6) in the batteries was disposed by 

pyrolysis process. The active materials can be 

effectively separated from current collectors 

after the pyrolysis under N2 at 550 
o
C for 2 h. 

The pyrolytic residues were recycled by color 

sorting, high-pressure water cleaning and 

flotation processes, and about 99.34% of Al, 

96.25% of Cu, and 49.67% of cathode active 

materials were recovered from the spent LIBs. 

The electrochemical tests indicated that the 

cathode active materials obtained by the 

process can be used to produce new batteries. 

A novel method that allows selective 

extraction of lithium and production of 

battery grade Li2CO3 is elaborated [21]. The 

treatment includes nitration, selective 

roasting, water leaching and Li2CO3 

preparation. Metallic components in LIBs 

waste are initially transformed into 

corresponding nitrates, and then decomposed 

into insoluble oxides in the course of roasting 

except for LiNO3, which is ready to be 

extracted by water leaching. Under the 

optimum conditions of nitration, selective 

roasting and 4-stage cross-current water 

leaching, lithium extraction was 93%, 

whereas extraction of other metals like Co, 

Ni, Cu, etc. are <0.1%. The obtained lithium-

rich solution is then subjected to a 

carbonation step at 95 °C to form Li2CO3 with 

purity of 99.95%, a level above the minimum 

standards required for battery grade Li2CO3. 

2.3. Research in other processing methods 
A Fenton reagent assisted flotation process 

is developed to recover valuable electrode 

materials [22]. Under the optimum conditions 

most of the organic outer layer coated on the 

surface of electrode materials can be 

removed. Thus the original wettability of 

LiCoO2 and graphite is regained and the 

milled products of spent LiBs (<0.25 mm) can 

be separated into LiCoO2 concentrate and 

graphite concentrate by a flotation process. 

Moreover, addition of an appropriate amount 

of HCl to the flotation pulp improves the final 

concentrate grade and it reached 75% [23].  

Froth flotation, using kerosene as the 

collector, has been proposed as a method for 

separating the battery electrode materials 

while preserving their functional integrity 

[24]. It was found that over 90% of anode 

materials were floated in froth layers. A 

tailing product having 88.2% active materials 

can be obtained at a total recovery of 74.3%, 

showing the effectiveness of the flotation 

process in producing pure cathode materials 

from spent batteries. 

A mechanical separation and thermal 

treatment process is developed to recover 

valuable metals and graphite from the <0.25 

mm milled products of spent LiBs [25]. 

Initially, most of the organic outer layer 

coated on the surface of the mixed electrode 

materials is removed at the temperature of 

450 
o
C for 15 min. This regains the original 

wettability of LiCoO2 and graphite. That is 

why the milled products of spent LiBs can be 

separated efficiently into LiCoO2 concentrate 

and graphite concentrate by a flotation 

process. The recovery rates of Co, Mn, Cu 

and Al are 97.66%, 93.66%, 90.14% and 

86.29%, respectively.  

An effective room temperature process 

based on the mechanochemical treatment is 

proposed to extract metals from LiFePO4. 

Spent LiFePO4 is co-grinded with low-cost 

citric acid in a ball mill [26]. After grinding, 

the mixture can be dissolved in water. With 

addition of H2O2, the extraction efficiency of 

Li reaches 99.35% while Fe is hardly 

extracted – only 3.86%, indicating a selective 

recovery of Li. In addition, when H2O is used 

instead of H2O2, the mechanochemical 

reaction changes and the extraction 

efficiencies of Li and Fe at optimal conditions 

reach 97.82% and 95.62%, respectively. The 

Fe impurity is removed as Fe(OH)3 
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precipitation by adding NaOH, and Li is 

recycled as Li2CO3 after reaction with 

saturated Na2CO3 at 95 
o
C. The method 

proposed is industrially applicable. 

2.4. Research in methods for direct 

recovery 
Direct recycling separates the different 

components of spent LIBs in a form as close 

to the final usable form as possible. Then 

sufficient amounts of virgin materials are 

added to obtain relative proportions 

appropriate for production of a desired 

remanufactured electrode formulation. 

Further, usually high-temperature solid-state 

reactions are employed.  

Co, Li and Ni were acquired from waste 

battery to remake positive electrode material 

of LIB [27]. First, waste LIB was 

disassembled  and the electrodes were 

separated, then the positive electrode was put 

in NaOH solution to dissolve Al foil substrate 

within the positive electrode. Then the 

insoluble powder of the positive electrode 

was separated. Further the separated positive 

electrode powder was dissolved with HNO3 

and the solution contained Li, Co, Ni, and 

Mn. The insoluble carbon powder and PVF 

adhesive within positive electrode powder 

were separated. Then ICP was used to analyze 

Li, Ni, Mn and Co content. Metal amounts 

needed to obtain the corresponding chemistry 

of the cathode were calculated and added as 

lithium carbonate, nickel nitrate, Mn nitrate 

and cobalt nitrate. Urea was added into the 

solution as reducing agent and the solution 

was boiled and oxidation process proceeded. 

The obtained ash was grinded, and it was the 

positive electrode material powder for a new 

LIB. An adhesive (PVF), conducting agent 

(graphite) and solvent (NMP) were added to 

this powder, they were mixed into paste, then 

it was coated on an Al foil to make positive 

electrode. The material was sintered at 850 
o
C. The discharging capacity of a battery 

prepared with these materials is 88% of that 

prepared from pure raw material. 

A method for regenerating 

LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 cathode material from 

spent LIBs has been presented [28]. The spent 

LIBs were discharged, dismantled to get the 

cathode scraps and heated at 400 
o
C in air. 

Then ultrasonic cleaning was applied to 

separate active material from scraps with 

assistance of ethanol. The acetylene black in 

cathode material was decomposed completely 

by treating the material with 2 M sulfuric acid 

in presence of 0.5% H2O2. After the material's 

analysis, its lithium shortage was replenished 

by blending with lithium acetate at a mole 

ratio of (Ni + Co + Mn) : Li = 1 : 1.05. The 

mixture was transferred into a muffle furnace 

and calcined at 500 
o
C for 5 h and further at 

900 
o
C for 12 h to ensure conditions for a 

solid-phase reaction. The LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 

material can be recovered, the cracked and 

broken particles disappear at the same time. 

The electrochemical performance of the 

material (discharge capacities are 164.6 

mAh/g at 0.1 C rate and 147 mAh/g at 1 C 

rate, respectively and the capacity retention 

rate of 89% after 100 cycles) proves a 

successful regeneration. 

A direct regeneration of LiNi1-x-

yCoxMnyO2 cathode material has been 

demonstrated by incorporating methods of 

mechanochemical activation and solid-state 

sintering, which can restore the layered 

structure and improve the lithium ion 

diffusion without introducing extra impurities 

[29]. The main processing stages are (a) spent 

cathode powder separation from the cathode 

metal foil by means of calcination, which 

could remove PVF and acetylene black, and 

(b) intensive ball milling of the cathode 

powder with additives of lithium carbonate. 

III. CONCLUSIONS 
Increasing use of electronic devices and of 

EV, HEV, and PHEV will lead in the near 

future to the generation of large quantities of 

spent LIBs and a shortage of lithium for 

production of new ones. The problem of 

environmental pollution with heavy metals 

leached from spent batteries and lithium 

deficiency can be solved by LIBs recycling. 

The existing industrial technologies are 

mainly aimed at extracting the expensive 

metals, such as cobalt and nickel, using 

mainly pyrometallurgical methods. Lithium 

extraction requires the application of mainly 

hydrometal-lurgical technologies. Separate 

collection, safe and cost effective 

deactivation, dismantling and physical–

mechanical treatment are important in the 

recycling process. Standardizing and unifying 
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the composition of the electrode material and 

especially that of the cathode will facilitate 

recycling. The development and application 

of reliable technologies for direct recycling of 

electrode materials, rather than the extraction 

of certain metals, will increase the efficiency 

of recycling. 
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Abstract. The use of lithium-ion rechargeable batteries (LIBs) is growing worldwide. The expected increase 

in the LIBs use will boost the demand of the metal and the need of LIBs recycling. This paper presents in 

brief the recent worldwide studies on the extraction of lithium and other metals from spent LIBs by 

hydrometallurgical route with an emphasis on the leaching reagents and conditions used (including 

bioleaching), and methods for the leached metals recovery from the pregnant leach solutions. 
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I. INTRODUCTION 

LIBs have been widely used in portable 

electronics, such as laptop computers, mobile 

phones, video cameras, music players, etc. 

LIBs possess high energy density, long cycle 

life and excellent storage characteristics. Due 

to these properties LIBs applications have 

been extended to electric, hybrid electric and 

plug-in hybrid electric vehicles. It is 

forecasted that the global lithium metal (Li) 

demand for battery industry will increase 

from 9760 t (2015) to 12160 t by 2020 and 

21520 t by 2025, which are 30%, 37% and 

66% of the total lithium being produced 

currently for the year 2015, 2020 and 2025, 

respectively [1]. Due to the growth of electric 

vehicles production, it is estimated that by the 

year 2020 about 250000 tons of battery must 

be disposed or recycled [2]. Spent LIBs 

contain valuable resources such as nickel 

(Ni), cobalt (Co) and Li. However, if the 

spent batteries are not properly disposed these 

metals and some compounds from the LIBs 

could be leached and could pose a hazard to 

the environment. The development of 

efficient recycling technologies for spent 

LIBs contributes to avoiding the 

environmental problems related to the 

pollutants' leaching from spent LIBs or to the 

production of metals needed for the LIBs 

manufacturing from ores. In addition, 

recycling will help in supplying the metals 

needed for new LIBs. In 2016 the world 

battery recycling capacity for all 

electrochemical storage batteries, except for 

lead acid batteries, exceeded 98000 t. About 

47% of the total capacity was hosted by 

European countries and 32% by China [3].  

Generally, two technologies are used alone 

or in combination for LIBs recycling, namely 

pyrometallurgy (i.e. smelting) and hydro-

metallurgy (a general term for metals' 

dissolution followed by chemical separation 

and recovery processes). Except of the 

simplest pyrometallurgical processing, the 

recycling methods require additional 

processes to separate materials from the cells. 

The latest research in separation, LIBs 

deactivation and physical-mechanical, 

pyrometallurgical, and flotation methods, as 

well as research in methods for direct 

recovery of electrode materials, is presented 

in our previous work [4]. This paper presents 

the hydrometallurgical route for LIBs 

recycling with an emphasis on the recent 

studies on the leaching reagents and 

conditions used (including bioleaching), and 

methods for the leached metals recovery from 

the pregnant leach solutions (PLS). 

The entire hydrometallurgical recycling 

technology mainly comprises LIBs 

discharging and dismantling, pretreatment, 

mailto:vlad_tod@abv.bg
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leaching of electrode-active materials, 

purification of the leach liquors and extraction 

of metals from the PLS. The dismantling 

stage separates plastics, metal casing and 

(very often) anode (graphite and copper (Cu) 

foil used as anode substrate). The separated 

cathode material is subjected to pretreatment 

and (usually) aluminium (Al) foil used as 

cathode substrate is detached. The remained 

material is leached. Leaching plays a key role 

in this recycling process. Investigations on 

spent LIBs treatment mainly focus on 

conditions to leach positive electrodes such as 

LiCoO2 (LCO), LiMn2O4 (LMO), 

LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 (NCA), LiNi0.5Mn1.5O4 

(LNMO) or LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 (NMC). 

Usually acidic solutions are used, 

accompanied by heating. Older studies apply 

strong acidic media such as HCl [5], H2SO4 

[6, 7] and HNO3 [8] as leaching reagents, and 

H2O2 [9] is used as reducing agent. Some 

other reductants such as sodium bisulfite 

NaHSO3 were proposed [10]. The manganese 

ions (Mn
3+

, Mn
4+

) and (Co
3+

) ions that present 

in LIBs form insoluble compounds and 

should be reduced to Mn
2+

 and Co
2+

 in order 

to be easily dissolved. The reduction to a 

lower valence makes the chemical bond of the 

corresponding metal ion weaker and as a 

result, the metal dissolution becomes easier 

[11]. The inorganic acid leaching is often 

accompanied by release of toxic gas such as 

Cl2, SO3 and NOx, which would pose a 

serious threat to the environment and human 

health. It is widely accepted that organic acids 

are much less toxic to many biological 

communities than inorganic acids. That is 

why for the last decade, intense effort has 

been made to improve leaching conditions, 

using environmental friendly reagents, such 

as carboxylic acids (citric – [12, 13], malic 

[14], formic [15], oxalic (H2C2O4) [16], 

ascorbic [17], etc.). Zhang et al.  [18] used 

biodegradable trichloroacetic acid as the 

leaching agent and hydrogen peroxide (H2O2) 

as the reductant to selectively leach NMC. 

Under optimum conditions the leaching 

efficiencies of Co, Ni, Mn, and Li were 

91.8%, 93.0%, 89.8%, and 99.7%, 

respectively, the leaching efficiency of Al was 

only 7.0%. Another aspect of the recycling of 

LIBs should also be noted. LiCoO2 is the 

first-generation cathode material and it is 

mainly used in consumer electronics. The 

second-generation cathode materials consist 

of LiNixCoyMnzO2, LiMn2O4, LiFePO4, etc.; 

LiNixCoyMnzO2 has been widely used in 

portable electronic devices and electric 

vehicles. NMC is the most representative 

LiNixCoyMnzO2 material. However, most 

researchers only focus on the leaching of Li 

and Co from the LiCoO2 cathode materials 

during the recycling of spent LIBs. Due to the 

presence of Ni and Mn, the leaching behavior 

of NMC differs from that of LiCoO2. It is 

stated that the optimum leaching conditions 

for LCO are not the most appropriate for the 

leaching of Li, Ni, Co, and Mn from NMC 

[7]. 

 

II. MAIN TEXT 

1. Recent research in LIBs leaching 

1.1. Leaching reagents and conditions 

Spent LIBs leaching in sulfuric acid 

(H2SO4) using ammonium chloride (a stable, 

easy to transport and store and cheap 

compound) as reductant was proposed and 

studied [19]. Under the leaching conditions - 

2.5 M H2SO4, 0.8 M NH4Cl, solid:liquid (S/L) 

100 g/L, 400 rpm, 80 
o
C, 99.11% of Li, 

97.49% of Ni, 97.55% of Co, and 97.34% of 

Mn could be leached in 60 min. 

Hydrogen peroxide that is most often used 

as reductant easily decomposes. Different 

reductants (Na2SO3, Na2S2O5 and iron scrap) 

have been tested during the leaching of spent 

LIBs with H2SO4, their effect was compared 

with that of H2O2 [20]. Sodium metabisulfite 

at concentration of 0.1 M led to the best 

results. The metals dissolution increased with 

acid concentration however, concentrations 

higher than 1.25 M are unnecessary. The 

metals (Li, Mn, Ni, Co) leaching efficiency 

from the active electrode material was above 

80% for temperatures higher than 60 
o
C. The 

dissolution of metals also rose with the 

increase in the liquid/solid ratio (L/S), 

however, extractions above 85% can be 

reached at L/S as lower as 4.5 L/kg, which is 

favorable for further purification and recovery 

operations. About 90% of metals extraction 

can be achieved after only 0.5 h of leaching. 

Organic substances have also been proposed 

as innovative reductants. A process was 
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proposed for the recovery of valuable metals 

from spent LIBs using different organics as 

reductants in H2SO4 medium [21]. Under the 

optimized leaching conditions (reductant 

dosage 0.4 g/g, retention time 120 min, S/L 

25 g/L, acid concentration 3.0 M and reaction 

temperature 95 
o
C), about 54%, 96% and 98% 

of Co and 100%, 100% and 96% of Li 

can be recovered in H2SO4 + Cellulose, 

H2SO4 + Sucrose and H2SO4 + Glucose 

leaching systems, respectively. In another 

study glucose is used as an alternative to 

H2O2 in spent LIBs (LiCoO2) leaching with 

1.5 M phosphoric acid (H3PO4) [22]. 

Leaching of about 98% Co and nearly 100% 

Li was achieved with 0.02 M glucose at 80 
o
C 

in about 2 h. During leaching glucose was 

oxidized to monocarboxylic acid with 

reduction of Co(III) to Co(II). Co was 

recovered as Co-oxalate after leaching 

process.  

A grape seed was used as reductant for 

leaching of spent LiCoO2 material [23]. 

About 92% Co and 99% Li were leached 

under the optimized conditions of grape seed 

0.6 g/g, malic acid 1.5 M, 180 min, 80 
o
C, and 

S/L 20 g/L. The catechin, epigallocatechin 

gallate and epicatechin contained in grape 

seed could be employed as efficient 

reductants in leaching.  

In order to avoid unnecessary addition of 

chemicals, a study was carried out with the 

aim to compare the reactivity of metallic 

current collectors (Cu and Al) to more 

conventional reducing agents such as organic 

acids and H2O2 [24]. The collectors are 

inherently present in the fraction treated by 

the hydrometallurgical approach. The study 

demonstrated that galvanic interactions are 

suitable to leach the transition metal oxides 

from spent LIBs without heating and 

emissions. The higher NMC leaching 

efficiency was obtained with the Cu collector. 

The leaching kinetic requires 1 h to achieve a 

complete dissolution. Further processing step 

regarding the recovery of Co, Mn and Ni 

species from the leaching solution by oxalate 

precipitation could be performed.  

Phosphoric acid was innovatively used as 

leaching and precipitating agent for cathode 

materials of spent LIBs (LCO) [25]. 

According to the results, over 99% Co can be 

separated and recovered as Co3(PO4)2 

precipitate in a short-cut process involving 

merely leaching and filtrating under the 

optimized leaching conditions of 40 ◦C, 60 

min, 4 vol.% H2O2, L/S 20 mL/g and 0.7 M 

H3PO4. The left liquid phase is a mixture of 

Li
+
 and unreacted H3PO4 from which Li

+
 can 

be precipitated by addition of sodium 

carbonate (Na2CO3) or ammonium oxalate. 

The same scientific group continued studies 

with mixed waste LIBs (LiCoO2, LiMn2O4, 

LiFePO4 and LiCo1/3Mn1/3Ni1/3O2) again by 

using phosphoric acid as leaching reagent 

[26]. It has been found that 100%, 92.86%, 

97.57% and 98.94% Li can be selectively 

extracted from waste cathode materials of 

LiCoO2, LiMn2O4, LiFePO4 and 

LiCo1/3Mn1/3Ni1/3O2, respectively, while 

transition metals (Co, Mn, Fe and Ni) are 

hardly leached under optimized leaching 

conditions. The leaching residues are 

phosphate precipitates that can be used for the 

recycling of other metals and preparation of 

cathode materials. Finally lithium phosphate 

(Li3PO4) with purity of 98.4% can be 

obtained from the leachate after purification 

and precipitation. 

Ammonia-ammonium sulfate is used as the 

leaching solution and sodium sulfite as the 

reductant, in order to selectively recover 

valuable metals (Ni, Co and Li) from cathode 

scrap of spent LIBs [27]. Under the optimum 

conditions (4 M NH3, 1.5 M (NH4)2SO4 and 

0.5 M Na2SO3 at 80 
o
C, 10 g/L pulp density, 

300 min, and two-step leaching process the 

overall leaching of Ni, Co, and Li reached 

94.8%, 88.4% and 96.7%, respectively. The 

total selectivity of Ni, Co and Li in the final 

solution was more than 98% with only 1.9% 

of harmful impurity elements, such as Mn. It 

was found that Mn is primarily reduced to 

Mn
2+

 into the solution and it subsequently 

precipitates into the residue as 

(NH4)2Mn(SO3)2.H2O. The concentration of 

(NH4)2SO4, the concentration of Na2SO3, time 

and temperature have a positive effect on the 

leaching of Ni, Co and Li.  

A decomposition of mixed spent LIBs (of 

nine different types) was conducted with 4.0 

M NH4OH solution at 60 
o
C for 60 min with a 

L/S ratio of 15/1. It was followed by acid 

leaching of the resulted alkali paste [28]. This 
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decomposition is very selective for Al and Cu 

over the other metal content. After washing 

with water, the alkali paste (containing Mn, 

Co, Ni, and Li) was dried at 80 
o
C for 120 

min. Further it was subjected to leaching. 

About 97.8% Mn, 99.4% Ni, 99.6% Co, and 

98.8% Li was leached from the alkali residue 

of spent LIBs using 2.0 M H2SO4 with 4.0% 

H2O2 for 120 min with a L/S mass ratio of 

10/1 at 70 
o
C. Metals are precipitated from the 

leaching liquor at varying pH values using 

NaOH solution and Na2CO3. Initially, Mn is 

precipitated as MnCO3 at pH = 7.5 and then, 

at pH = 9.0, Ni is precipitated as NiCO3. 

Finally, at the pH 11–12 Co(OH)2 is 

precipitated and the remaining Li is 

precipitated as Li2CO3 using a saturated 

Na2CO3 solution.  

Attempts have been made to use 

possibilities given by electrochemical 

processes to facilitate LIBs leaching. It has 

been shown that both Co and Mn could 

effectively be leached out at a current density 

of 400 A/m
2
 in 3 h using 2 M H2SO4 [29]. 

Acidic solutions generated by electrolysis 

have been studied as leaching reagents in 

LIBs treatment [30]. The potential has been 

shown for the application of low cost 

resources such as NaCl, seawater or weakly 

brine solutions to generate reagents for 

processing LIBs wastes. However, a single 

stage leach yields were <10% due to fact that 

weakly acidic solutions are generated by 

electrolysis and the waste is of acid 

consuming nature. The situation was 

improved when multistage leaching was 

undertaken. Graphite electrodes produced a 

more acidic solution, but were compromised 

due to the corrosive nature of the anolyte 

solution. The mixed metal oxide MMO-Ti 

electrodes were more robust under the highly 

oxidizing conditions, but the solutions 

generated were less acidic which impacted the 

yields of Co and Cu (<10%) but improved 

yields for other metals (31% Li, 59% Ni, 28% 

Mn). Thus the possibility is pointed out of 

LIBs leaching at avoiding/minimizing the 

production of hazardous wastes that 

accompany traditional hydrometallurgy.  

An electrochemical cathode-reduction 

method has been proposed for leaching 

LiCoO2 produced by spent LIBs as a green, 

simple and low-cost route [31]. The leaching 

efficiencies reached about 90% for Co and 

nearly 94% for Li when using 1.25 M malic 

acid at a working voltage of 8 V for 180 min 

at 70 
o
C.  

Ultrasound (US) has been applied to assist 

LIBs leaching. Jiang at al. compared 

conventional leaching and the US-assisted 

leaching at keeping constant the other 

conditions of leaching [32]. Optimal leaching 

efficiency of 94.63% for Co, and 98.62% for 

Li, respectively, was achieved by using 2M 

H2SO4 with 5% (v/v) H2O2 at a S/L ratio of 

100 g/L, 30 min, an ultrasonic power of 360 

W, and 30 °C. The US-assisted leaching gave 

a higher leaching rate. 

There has been an extremely rapid increase 

in the number of works exploring the 

possibility of using organic acids for spent 

LIBs leaching. Different organic acids (citric 

acid, Dl-malic acid, oxalic and acetic acid) 

were investigated as leaching reagents for 

spent LIBs at H2O2 addition as reductant [33]. 

Temperature was found as the most 

influential parameter. Leaching of 92% of Li 

and 81% of Co were achieved under the 

optimum leaching condition of 60 
o
C, S/L= 

30 g/L, citric acid concentration 2 M, H2O2 

1.25 vol.% and 2 h. Furthermore, results 

displayed that ultrasonic agitation will 

enhance the recovery of lithium and cobalt.  

Leaching of LiCoO2 cathode powders of 

spent LIBs by using mixture of mild organic 

acids - citric, tartaric and ascorbic acid (AA) 

has been studied [34]. Almost complete 

dissolution of Li and nearly 90% dissolution 

of Co was achieved at 80 
o
C for 6 h. The 

reducing agent, AA, converts the dissolved 

Co(III) to Co (II), thus selective recovery of 

Co as Co(II)-oxalate is possible. A process 

with improved selectivity for recycling of 

spent LiNixCoyMn1-x-yO2 battery using acetic 

acid as leachant was demonstrated [35]. The 

effects of acid concentration, S/L ratio, 

temperature and reductant content were 

investigated. Under the leaching conditions of 

3.5 M acetic acid, S/L ratio of 40 g/L at 60 
o
C 

and the H2O2 content of 4 vol%, the leaching 

rates of Co, Li, Mn and Ni can achieve 93.62, 

99.97, 96.32 and 92.67 wt%, respectively 

within 60 min, while only 2.36 wt% of Al was 

leached out. Mixed-cathode materials (LCO, 
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LMO, and NMC) of spent LIBs were leached 

in citric acid and H2O2 [36]. Optimal leaching 

conditions were: 90 
o
C, H2O2 concentration 

1.5 vol%, 60 min, S/L=20 g/L, and citric acid 

concentration 0.5 M. The leaching 

efficiencies of Li, Co, Ni, and Mn exceeded 

95%. The leachate was used to re-synthesize 

new NMC material by using a sol–gel 

method. The comparison of the properties of 

the re-synthesized material (NCM-spent) with 

that synthesized directly from original 

chemicals (NCM-syn) indicated that the 

initial discharge capacity of NCM-spent at 0.2 

C was 152.8 mA h/g, which was higher than 

the 149.8 mAh/g of NCM-syn. After 

discharge at 1 C for 300 cycles, the NCM-

spent material remained with higher capacity 

of 113.2 mAh/g than the NCM-syn (78.4 

mAh/g). NCM-spent showed better 

performance due to trace Al doping. 

Acetic acid and water were used as 

lixiviants for the recovery of metals from 

cathode and anode materials respectively 

from spent mobile phone LIBs [37]. It was 

found that with 3 M acetic acid and 7.5 vol % 

H2O2 as reducing agent 99.9% Li, 98.7% Co, 

and 99.5% Mn were leached out from cathode 

material in 40 min at 70 
o
C and a pulp density 

of 20 g/L. Li was also extracted from anodic 

material by using water as a solvent and 

further recovered as solid Li2CO3 (99.7% Li). 

From the cathode leach liquor, 99% Co was 

recovered as metal sulfide by controlled 

sulfide precipitation with 99.2% purity, and 

subsequently, MnCO3 and Li2CO3 were 

obtained with the purity of 98.7% and 99.4%, 

respectively. Gluconic and lactic acids were 

used in experiments on spent LIBs leaching 

[38]. It has been found that lactic acid is more 

efficient than gluconic acid. At of 79 °C, 

lactic acid concentration of 1.52 M, S/L ratio 

of 16.3 g/L and H2O2 concentration of 4.84 

vol.%, 2 hours, 100% of Li and 97.36% of Co 

were leached. Biodegradable tartaric acid was 

studied as both leaching and precipitating 

reagent in leaching of cathode materials 

(LiCoO2) of spent LIBs [39]. The results 

indicate that Co and Li can be effectively 

separated under experimental conditions - 80 

°C, 30 min, L/S = 30 mL/g, 3 vol% H2O2 and 

acid concentration - 0.6 M. After leaching, 

98% Co and 97% Li can be recovered as 

precipitate and Li
+
 enriched solution, 

respectively. A direct leaching of cathode 

materials by citric acid without pretreatment 

has been attempted [40]. After leaching and 

filtration, the Al foil, conductive agent and 

binder remained in residues, and the leaching 

solution could be used as the precursor of new 

cathode materials for LIBs. The leaching rate 

reached 99% at the following conditions: 1.0 

M citric acid, 8% H2O2, 70 °C, 70 min and 

S/L= 40 g/L. The chelating of the Co and Li 

ions with the citrate plays an important role in 

improving the leaching efficiency. 

Experiments have been carried out on 

leaching with citric acid and DL-malic acid 

the cathodic active material from spent LIBs 

from different types of end-of-life laptops 

[41]. The fastest leaching kinetics for citric 

acid was obtained in 1.5 M acid solutions 

(95% Co, 97% Li, and 99% Ni recoveries in 

30 min). DL-malic acid concentration did not 

have an effect on leaching, and 1M acid 

concentration was determined as the most 

appropriate since high leaching rates (98% 

Co, 96% Li and 99% recoveries in 30 min) 

can be achieved. For both organic acids, 

temperature was found to have a significant 

influence on leaching rate. 

Benzenesulfonic acid with a reductant 

H2O2 were studied as reagents for leaching 

the cathode active materials of spent LIBs 

[42]. The optimized leaching recovery of 

99.58% Li and 96.53% Co was obtained 

under the conditions of 0.75 M 

benzenesulfonic acid, 3 vol% H2O2, S/L = 15 

g/L, 500 rpm stirring speed, 80 min and 90 
o
C.  

We have to remember that for the entire 

evaluation of the leaching process both 

leaching efficiency and leaching selectivity 

have to be considered [43]. Generally, to 

achieve high leaching selectivity the organic 

acids can be chosen as leachants. When a 

reductive organic acid, such as ascorbic acid, 

is chosen as the leachant, the addition of 

reductant is unnecessary. If high leaching 

efficiency and S/L ratio are searched for, 

without considering selectivity, inorganic 

acids are better choice. Some of them, like 

HCl, do not need reductants. In order to 

achieve a high leaching selectivity, efficiency 

and high S/L ratio, i.e. parameters that are 
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important to decrease the cost of the spent 

LIBs recycling, the organic acid leaching 

process and inorganic acid leaching process 

can be combined to simplify the spent LIBs 

recovery process. 

1.2. Research in bioleaching 

Bio-hydrometallurgy employs 

microorganisms to dissolve metals. It needs 

less industrial requirements and is regarded as 

environmentally friendly technology. A 

bioleaching method was performed using 

organic acids produced by adapted 

Aspergillus niger to dissolve Ni, Co, Mn, Li, 

Cu and Al from spent LIBs [44, 45]. The 

adaptation of Aspergillus niger to heavy 

metals improved the production of organic 

acids and the leaching efficiency of metals 

compared to unadapted fungi. It also 

decreased the time required to enter the 

logarithmic phase and increased the speed of 

acid production. Maximum citric acid, malic 

acid, and gluconic acid concentrations of 

26,478, 1832.53 and 8433.76 mg/L, 

respectively, and a minimum oxalic acid 

concentration of 305.558 mg/L were 

produced by the fungi under optimal 

conditions of 116.90 g/L sucrose 

concentration, 3.45% (v/v) inoculum, and pH 

= 5.44. Biogenically-produced organic acids 

are used for leaching of spent LIBs at 

different pulp densities. The highest metal 

recovery of 100% Cu, 100% Li, 77% Mn, and 

75% Al occurred at 2% pulp density; 64% Co 

and 54% Ni recovery occurred at 1% pulp 

density. The study results suggest that the 

process may be used for large scale industrial 

purposes. 

1.3 Recovery of metals from solution 

Leaching of electrode active materials 

from spent LIBs dissolves different metals 

and usually Li, Co, Mn, Ni and Cu coexist in 

the leachate, and hence further separation and 

purification are required. These mixtures 

present technical challenge due to the similar 

chemical and physical properties of soluble 

metals such as Co
2+

 and Ni
2+

 and overlapping 

of pH ranges for the precipitation of different 

metals. Generally, the leached liquor must be 

subjected to multiple steps of separation and 

recovery, often using combinations of solvent 

extraction, selective precipitation, and 

electrodeposition to achieve metals or metal 

compounds with the desirable purities. 

The solvent extraction (SX) is considered 

an appropriate and efficient method for metal 

separation. Different extractants are used, like 

di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid (D2EHPA), 

2-hydroxy-5-nonylbenzaldoxime (ACORGA-

M5640), dialky1 dithio-phosphinic acid 

(Cyanex 301), bis-(2,4,4-tri-methyl-pentyl) 

phosphinic acid (Cyanex 272), Ionquest 801 

(2-ethyl-hexylphosphonic acid mono-2- 

ethylhexyl ester), 2-ethylhexyl phosphonic 

acid mono-2- ethylhexyl ester (PC-88A), 

diethyl-hexyl phosphoric acid (DEHPA), tri-

octyl/decyl amine (Alamine 336), trioctyl 

amine (TOA) [2, 46, 47]. The solvent 

extraction is usually coupled with 

precipitation to recover high purity metal 

salts. Lithium can be precipitated by treating 

the leaching solution with H2C2O4, Na2CO3 or 

H3PO4. Precipitation with NaOH is most often 

applied to other metals such as Co, Ni, Mn 

[2]. Though solvent extraction process is an 

industrially preferred process for the 

separation, it has some draw backs such as 

consumption of diluents, solvents and alkalis, 

risk of fire accident due to low flash point of 

diluents, and it could create environmental 

problems due to volatile nature of diluents 

and spillage of solvents. The separation by 

precipitation method, though not preferred 

industrially, is simple for operation but (often) 

economically not affordable due to loss of 

valuable metals by co-precipitation with 

impurities. Here we shall draw the attention to 

innovative approaches to metals recovery 

from PLS, described in the latest worldwide 

literature.  

Use of aqueous two-phase systems (ATPS) 

is proposed as an alternative to SX for the 

selective recovery of metals from PLS of 

spent LIBs [48]. ATPS are systems composed 

mainly of water and other components that 

are non-toxic, non-flammable, and in some 

cases biodegradable and recyclable. ATPS are 

generally formed by the combination of 

aqueous solutions of (a) two incompatible 

polymers; (b) two incompatible electrolytes; 

or (c) a polymer and an electrolyte. After the 

phases’ separation, the system consists of a 

top phase enriched in one component 

(polymer or salt) and a bottom phase enriched 
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in the other component (salt or polymer). An 

ATPS composed of L64+Na2SO4+H2O, with 

PAN as extracting agent was used at pH 6.0 

to separate Cu and Co from the PLS. High 

separation factor (βCu/Co = 5.38 × 10
5
) was 

obtained. In only one extraction step, 70.5% 

recovery of Cu ions from the aqueous solution 

was obtained by application of an acidic re-

extraction procedure. 

Electrodeposition is another viable method 

to recover valuable metals from leachates of 

LIBs waste. Electrodeposition has been used 

for recovering Co and Cu from spent LIBs 

[49]. Prabaharan and coauthors proposed an 

electrochemical recovery of Co and Mn from 

electrode materials of spent LIBs [50]. During 

leaching Cu was recovered from the cathode 

and hence, an additional step was not needed 

for recovering Cu. The optimum condition for 

the separation of Co and Mn was electrolyte 

pH 2–2.5, 90 
o
C, current density 200 A/m

2
. 

Overall recovery of Co, Cu and Mn 

(deposited as MnO2) was above 96%, 97% 

and 99%, respectively. Purity of the products 

obtained - Co metal, Cu metal powder and 

MnO2 were 99.2%, 99.5% and 96%, 

respectively. Electrochemical processes are 

easy to control and scale up and 

environmentally friendly. 

A Donnan dialysis based process was 

proposed to separate and recover Li, Ni, Co, 

and Mn from PLS of cathodes from spent 

LIBs [51]. The method relies on two 

processes: Donnan dialysis with cation 

exchange membranes and precipitation of 

Li2CO3 by depressurization of a saturated 

Li2CO3 solution under elevated CO2 

atmosphere. Higher Li recoveries and 

lixiviant recycling rate are achieved. 

Lithium recovery as Li-ion sieve from the 

PLS from waste LIBs leaching is developed 

[52]. Through a two-stage precipitation 

process using Na2CO3 and Na3PO4 as 

precipitants, Li is recovered as raw Li2CO3 

and pure Li3PO4, respectively. Under the best 

reaction conditions the corresponding 

recovery rates of Li are 74.72% and 92.21%, 

respectively. The raw Li2CO3 containing the 

impurity of Na2CO3 is used to prepare 

LiMn2O4 as Li-ion sieve. The conventional 

troublesome need of separating sodium from 

lithium may be avoided. 

2.Research in combined pyro-

hydrometallurgical methods 
A combined recycling approach for spent 

LIBs has been developed [53]. The treatment 

comprises the following steps: 1) Leaching 

the cathode material powder from spent LIBs 

with 1.5 M NaOH solution for the selective 

removal of Al; 2) Roasting the residue at 19.9 

wt% carbon dosage for 3 h at 650 
o
C. The 

initial cathode material LiNixCoyMnzO2 was 

transformed into Li2CO3, Ni, Co and MnO; 3) 

Recovery of Li2CO3 from the roasted product 

by carbonated water leaching (20 mL/min 

CO2, L/S=10:1, 2 h, ambient temperature) - 

84.7% Li were leached. Pure Li2CO3 was 

obtained by evaporating the filtrate; 4) 

Leaching the water-leached residue from the 

previous stage with 3.5 M H2SO4 without 

adding reductant at 85 
o
C, 3 h - more than 

99% Co, Ni and Mn were leached out from 

the spent LIBs; 5) Removing the Fe by 

adjusting leachate pH to 3.5, then - fluoride 

salt precipitation to remove Ca and Mg; 6) 

Extraction of Mn from the mixed solution 

with D2EHPA, then extraction of Co and Ni 

with PC88A at different pH values; 7) Metals 

re-extraction with H2SO4 solution and 

preparation of sulfate crystals of Ni, Co and 

Mn by evaporation. According to another 

work of the same group the residue from acid 

leaching can be returned to the reduction 

roasting process for reuse, and the leachate, 

after purification, is suitable to precipitate 

directly NixCoyMnz(OH)2 as a precursor of 

cathode material of LIBs [54].  

Mechanically separated electrode materials 

from spent LiMn2O4 were in situ converted 

into manganese oxide and Li2CO3 by roasting 

them at 800 
o
C for 45 min [55]. During the 

heating the binder is evaporated and 

decomposed into gaseous products which can 

be collected. The roasted powder was 

subjected to leaching with water and 91.30% 

of Li (that present as Li2CO3) was dissolved. 

Further, high value-added Li2CO3 crystals 

were gained by evaporating the filtered liquid. 

The filter residues were burned in air to 

remove the graphite and the final product was 

manganous-manganic oxide.  

A process involving reduction roasting and 

stepwise leaching is proposed to recover Li 

and Ni, Co, and Mn from spent LiNixCoyMn1-
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x-yO2 materials [56]. In the reduction roasting 

step waste material from spent LIBs and 

carbon black was mixed by a planetary ball 

mill for 1 h at 200 rpm. Further, mixture was 

roasted at 550 
o
C for 0.5 h in a tube furnace 

under argon atmosphere. Thus material 

containing Li2CO3, MnO, Ni, NiO, and Co 

was obtained. The roasted product was 

leached in pure water at 25 
o
C with at stirring 

(300 rpm) to selectively recover Li2CO3 

solution – with a yield of 93.68% under 

optimized conditions. After completing the 

water leaching, the slurry was filtered. The 

residue was dried at 60 
o
C for 12 h and 

subjected to an acid leaching with H2SO4 

solution to recycle Ni, Co, and Mn. Under 

optimal conditions nearly 99.56% of Ni, 

99.87% of Co, and 99.9% of Mn can be 

leached out from the water leaching residue. 

 

III. CONCLUSIONS 

Hydrometallurgical processes are seen as a 

promising way to recover spent LIBs due 

to their technological advantages like 

flexibility (the treatment plants can be 

designed at smaller scale and based on the 

available waste), less energy consumption 

compared to pyrometallurgy, minimal CO2 

emission, acceptable reaction rates and ability 

to provide more pure valuable metals. In 

principle, hydrometallurgical treatment of 

spent LIBs allows the recovery of all metallic 

components present in the waste. However, 

significant efforts in mechanical pre-treatment 

are required to promote leaching efficiency, 

multiple separation steps combined with 

consumption of chemical reagents are needed 

and a treatment of the hazardous waste 

resulting from leaching is required. All 

mentioned could result in high processing 

costs.  

In order to decrease the environmental 

burden, studies with organic acids and 

reducing agents not tested until now are 

recommendable.  

Leaching can be negatively influenced by 

changes in feed composition which is often 

the case with spent LIBs. The diversity of 

LIBs active materials currently developed 

raises the issue of the representativeness of 

the already available studies and results 

towards future materials with different 

compositions. Development of recycling 

methods for new batteries, having varying 

chemistry, is needed. 

The further research has to focus on 

validating the proposed methods at pilot-plant 

and industry scale. Further studies are needed 

on recycling the electrolyte and anode of 

spent LIBs. 

Biometallurgical processes are low cost, 

with fewer industrial requirements and 

regarded as environmentally friendly. 

However, the treatment period is longer and 

the bacteria are difficult to incubate, which 

restricts these processes development of scale 

and speed. 
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Резюме. Для обеспечения устойчивого развития урбанизированных территорий (городов) 

предложена методика обработки и анализа ограниченных территориально-распределенных данных 

экологического мониторинга. Методика состоит из следующих этапов: адаптация универсальной 

ГИС для работы с экологическими данными, получение от стационарных постов наблюдений 

исходных данных их формализация и структуризация, предварительная обработка 

структурированных данных экологического мониторинга и их визуализация с помощью специальных 

плагинов. С использованием веб технологий методика реализована в виде специализированной ГИС. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологический мониторинг, геоинформационная система,  

визуализация данных. 

 

 

Abstract. To ensure the sustainable development of urbanized areas (cities), a method for processing and 

analyzing limited geographically distributed environmental monitoring data has been proposed. The 

technique consists of the following steps: the adaptation of a universal GIS for working with environmental 

data, receiving from stationary observation posts basic data, their formalization and structuring, preliminary 

processing of structured environmental monitoring data and their visualization using special plug-ins. Using 

web technologies, the technique is implemented in the form of a specialized GIS 

 

Key words:  sustainable development, environmental monitoring , geographical information system, data 

visualization. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Обострение экологической ситуации на 

нашей планете создает необходимость 

ежедневного наблюдения за качеством 

окружающей среды. При этом ведущая 

роль отводится информационным 

технологиям направленным на решение 

задач городского экологического 

мониторинга для получения комплексной 

оценки экологической ситуации в городе 

на базе интеграции всех видов данных, 

поступающих от различных организаций 

[1]. Анализ существующих информа-

ционных систем и технологий сбора 

экологических данных на уровне городов 

позволил выделить разрозненность и 

бессистемность деятельности 

природоохранных организаций при сборе 

и хранении таких данных и, как следствие, 

отсутствие возможности получения 

комплексных оценок для анализа и 

прогнозов развития экологической 

обстановки. Это вызвано: 

–  бессистемность первичных  

измерений, вызванная нехваткой 

средств учета техногенных 

загрязнений 

– слабой структурированностью 

собранных данных; 

–  большим объемом «бумажных» 

данных; 

–  нецентрализованным хранением 

больших массивов данных; 

–  отсутствием наглядности 

результатов обработки данных. 

Кроме того, в ходе ручного анализа с 

привлечением экспертов возникают 

трудности пространственного восприятия 

данных источников загрязнения, а также 

отсутствует возможность оперативно 

отслеживать экологическую ситуацию. 

Поэтому для эффективного использования 

накапливаемых пространственно-

распределенных данных экологического 

мониторинга необходима организация их 

комплексной обработки на основе 

использования методов моделирования и 

визуализации с привязкой к возможностям 

современных геоинформационных систем 

(ГИС) [2]. 

Таким образом, цель данной работы 

можно сформулировать как повышение 

качества анализа территориально 

распределенных ограниченных данных 

экологического мониторинга с помощью 

разработки методики их визуализации в 

специализированной ГИС. 

Для достижения поставленной цели в 

работе решались следующие задачи: 

– проанализированы средства 

обработки пространственно-

распределенных данных 

экологического мониторинга для 

анализа состояния загрязнения 

атмосферы. 

– проанализированы методы 

визуализации ограниченных 

пространственно-распределенных 

данных 

– разработана методика обработки и 

анализа ограниченных 

территориально-распределенных 

данных экологического 

мониторинга. 

– разработана специализированная 

система анализа пространственно-

распределенных данных 

экологического мониторинга на 

основе универсальной свободно 

распространяемой ГИС - QGIS 

проведен анализ результатов обработки 

и визуализации территориально-

распределенных данных экологического 

мониторинга  

 

II. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

1. Анализ существующих методов и 

технологий исследования состояния 

загрязнения атмосферы. 

Для оценки и анализа состояния 

загрязнения атмосферы применяются ряд 

методик расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий. В 

соответствии с методиками расчета 

используются различные показателей, 

таких как данные об источниках выбросов 

загрязняющих веществ, скорости и 

направление ветра, температура воздуха, 

данные о местности распространения 

загрязнения, территориальном 

расположении и другими параметрами, 

напрямую зависящие от источника 

загрязнения и методики расчета, что 
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позволяет оценить уровень загрязнения 

отдельной примесью или выполнить 

оценку фонового уровня загрязнения 

атмосферы [3].   

К примеру, основой модели расчета 

приземных концентраций является 

«Методика расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий», 

позволяющая учитывать текущие 

метеорологические параметры, влияющие 

на рассеивание вредных веществ в 

атмосфере.  

Данную методику можно 

автоматизировать, используя методы 

математического моделирования 

процессов рассеяния примесей в 

атмосферном воздухе. Математическое 

моделирование предполагает наличие 

достоверных данных о метеорологических 

особенностях и параметрах выбросов, а 

ГИС предоставляет возможность 

визуально оценить результаты. В данном 

случае ГИС позволит получить 

наибольшую отдачу от информации: 

проводить сбор, хранение, анализ и 

картирование любых данных об объектах и 

явлениях на основе их пространственного 

положения. Так же можно 

автоматизировать и другие методики 

расчетов концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, в зависимости 

от источников загрязнения и входных 

данных [4].  

В случае с контролем выбросов 

загрязняющих веществ источниками 

загрязнения предприятия в атмосферу 

данное решение является наиболее 

рациональным и удобным, ведь такая 

система предназначена для расчета и 

анализа концентраций загрязняющих 

веществ в атмосфере с учетом параметров 

источников выбросов и 

метеорологической обстановки, 

наглядного отображения результатов и 

составления форм отчетности, при этом не 

требующая от персонала ручного 

проведения расчетов, тем самым экономя 

временные ресурсы. Эти современные 

ГИС обеспечивают интеграцию баз 

данных и операций над ними, таких как их 

запрос и статистический анализ с 

мощными средствами представления 

данных, результатов запросов, выборок и 

аналитических расчетов в наглядной легко 

читаемой картографической форме [5].   

Структурно  ГИС включает в себя пять 

ключевых составляющих: аппаратные 

средства, программное обеспечение, 

данные, исполнители и методы: 

 Аппаратные средства;    

 Программное обеспечение ГИС 

содержит функции и инструменты, 

необходимые для хранения, анализа 

и визуализации географической 

(пространственной) информации; 

 Данные. Данные о простран-

ственном положении (геогра-

фические данные) и связанные с 

ними табличные данные. В 

процессе управления простран-

ственными данными ГИС 

интегрирует пространственные 

данные с другими типами и 

источниками;  

 Исполнители. Пользователями ГИС 

могут быть как технические 

специалисты, разрабатывающие и 

поддерживающие систему, так и 

обычные сотрудники (конечные 

пользователи), которым ГИС 

помогает решать текущие 

каждодневные дела и проблемы;  

 Методы. Успешность и 

эффективность (в том числе 

экономическая) применения ГИС во 

многом зависит от правильно 

составленного плана и правил 

работы, которые составляются в 

соответствии со спецификой задач 

и работы каждой организации. 

В последние десять лет во всем мире 

активно развиваются две свободно 

распространяемых платформы: Quantum 

GIS (QGIS) и gvSIG 

Quantum GIS (QGIS) – открытая ГИС-

платформа, за счет использования 

кроссплатформенного инструментария QT 

QGIS доступна для большинства 

современных платформ, поддерживает 

векторные и растровые форматы, а также 

способна работать с данными, 

предоставляемыми различными 

картографическими Web-серверами и 
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многими популярными базами 

пространственной информации. 

Функциональность QGIS может быть 

развита посредством создания модулей 

расширения на языках C++ или Python. 

QGIS имеет одно из наиболее развитых 

сообществ в среде открытых ГИС, при 

этом количество разработчиков постоянно 

увеличивается, чему способствуют 

хорошая документация по процессу 

разработки и удобная архитектура. 

gvSIG – свободная ГИС-платформа с 

открытым исходным кодом, 

предназначенная для создания, 

редактирования, анализа векторных карт. 

Это программный продукт с исходным 

кодом, распространяющийся под 

лицензией GPL, что, в конечном счете, 

позволяет вносить в него свои изменения и 

добавлять новые функции, а так же 

работает в большинстве распространенных 

операционных систем: Windows, Linux, 

OSX [6]. 

Стоит отметить, что в отличие от QGIS, 

которая рассматривается как продукт 

широко профиля, gvSIG ориентирована на 

территориальное управление, ведение 

сельского хозяйства, археологию и другие 

специализированные ГИС. Но для 

областного, более масштабного уровня, 

перспективным является использование 

QGIS.  

При создании специализированных 

ГИС для анализа загрязнений в городской 

среде основной проблемой является 

обеспечение оперативной визуализации 

ограниченных данных экологического 

мониторинга. Для ее решения 

используются графические методы, 

показывающие наличие закономерностей в 

данных. Примером этого метода является 

представление данных в 2D- и 3D 

измерениях. В основе этого принципа 

лежит представление областей 

распределения любого экологического 

параметра в соответствии со шкалой, 

отражающий изменения параметра на 

карте. Задачу автоматизации создания и 

оперативного обновления экологических 

карт решают автоматизированные системы 

экологического мониторинга. Все 

измерения того или иного показателя, 

поступающие на вход такой системы, 

носят дискретный характер. Карта 

предусматривает обработку полученных 

дискретных данных и их преобразования в 

непрерывную карту местности [5] 

Математической основой такого метода 

является дискретная модель поверхности - 

взвешенный граф, представляющий собой 

топологию поверхности. Причем его узлы 

соответствуют точкам на местности, 

взвешенные числовыми оценками 

экологической ситуации. Эта модель 

позволяет по измеренным данным 

построить непрерывную экологическую 

карту. При этом от шага дискретизации 

зависит точность построения 

пространственного распределения данных, 

позволяет перейти к непрерывному 

изображение карты. Графической основой 

всех таких переходов является градиенты 

(градиентные заливки). Такие заливки 

позволяют обеспечить плавный переход 

цвета между точками поверхности 

различных цветов, что важно для 

построения карты. 

Современные ГИС имеют разно-

образные функции пространственного 

анализа данных, связанные с обработкой 

атрибутивной и геометрической 

информации на картах. Наиболее часто 

используемыми являются методы 

пространственного анализа, основанные на 

моделировании поверхности в точках 

измерений. Профессиональные ГИС 

позволяют аппроксимировать поверхность, 

применяя широко известные методы: 

обратных взвешенных расстояний (IDW — 

Inverse Distance Weighting), 

преобразования нерегулярной сети (TIN — 

Triangulation Irregular Network), метод 

кригинга (Krige), ANUDEM, 

сплайнинтерполяции (Spline), метод 

естественного соседства (NN — Natural 

Neighbor). Все методы интерполирования 

по способу создания моделируемой 

поверхности можно разделить на методы 

глобальной и локальной интерполяции, а 

также детерминированные и 

геостатические [7,8] 

2. Изложение основного материала 

Для разработка методики обработки и 

анализа ограниченных территориально-
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распределенных данных экологического 

мониторинга решаются следующие задачи: 

1.Адаптация выбранной 

геоинформационной системы QGIS для 

работы с экологическими данным и анализ 

их требований к форматам представления 

пространственных данных 

2.Оперативное получение от 

стационарных постов наблюдений 

исходных слабоструктурированных 

данных экологического мониторинга и их 

анализ с целью формализации и 

структуризации 

3.Предварительная обработка 

структурированных данных 

экологического мониторинга и 

трансформация их в соответствующий 

ГИС формат. 

4.Загрузка трансформированных 

данных в QGIS и их визуализация с 

помощью специальных плагинов. 

Для адаптации ГИС (QGIS версии  

2.18.14) для визуализации экологических 

данных устанавливается следующие 

плагины: 

– «Модуль интерполяции», для 

интерполяции значений из 

точечного слоя в непрерывный 

растр с использованием методов 

триангуляции (TIN) или обратных 

взвешенных расстояний (IDW). 

– «Contour»для создания изолинии на 

основе данных точечного файла  

– «OpenLayers» для отражения в 

проекте QGIS данных с OSM, 

GoogleMaps, Yahoo Maps и других 

подобных сервисов. 

– «NextGIS Connect» для работы с веб 

ресурсами 

Оперативное получение от 

стационарных постов наблюдений 

исходных данных экологического 

мониторинга осуществляется с помощью 

програмно-технического комплекса 

структура которого показана на рисунке 

1,а. А на рисунке 1,б показано размещение 

стационарных постов наблюдения на карте 

города Одесса. 

 

 

 

 

 
 

а 

 

 
 

б 

 
Рис. 1  Организационная структура системы 

экологического мониторинга 
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Все результаты одиночных наблюдений 

на стационарных и маршрутных постах 

наблюдатель заносят в таблицу записи 

ежедневных наблюдений за загрязнением 

атмосферы на постах. В начале таблицы 

приводят общие сведения о 

местоположении поста и времени 

наблюдений. Затем записывают 

результаты наблюдений, название 

измеряемой примеси, номера пробы 

используемых приборов, сорбционных 

трубок или фильтре, время начала и конца 

отбора пробы воздуха расхода воздуха, 

объем аспирационного воздуха, данные о 

температуре воздуха, атмосферное 

давление, направление и скорость ветра, 

состояние погоды и поверхности почвы 

(Рис.2,а) Как видим данные от станции 

экологического мониторинга поступают на 

сервер обработки в формате, который 

затрудняет их последующую 

автоматизированную обработку и анализ. 

Поэтому на этапе предварительной 

обработки предложено их преобразование 

к виду, показанному на рис.2,б. 

Для консолидации исходных данных 

оценки уровня загрязнения атмосферы за 

анализируемый период применяется 

следующие статистические 

характеристики: 

– Среднее арифметическое значение 

концентрации примеси 
q

 

n

q

q

n

i

i
 1

 
– Средне квадратическое отклонение 

результатов измерения среднего 

арифметического 

1

)( 2






n

qqi
 

– Максимальное значение 

концентраций qм 

Коэффициент вариации, который 

показывает долю изменчивости от 

среднего арифметического значения: 

q
V




 
 

Одним из основных показателей оценки 

качества атмосферного воздуха является 

индекс загрязнения атмосферы отдельной 

примесью (ИЗА). ИЗА - это 

количественная характеристика уровня 

загрязнения атмосферы отдельной 

примесью, которая учитывает различия 

скорости увеличения степени вредности 

вещества, приведенного к вредности 

диоксида серы по мере увеличения 

превышение ПДК. ИЗА рассчитывается по 

формуле: 

iC

мр

р
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q
I )(
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q
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где Сi - константа, принимает значения 

1,7; 1,3; 1,0; 0,9 соответственно для 1, 2; 3, 

4-го класса опасности вещества и которая 

позволяет привести степень вредности i-го 

вещества степени вредности диоксида 

серы. 

Комплексный ИЗА (КИЗА) - это 

количественная характеристика уровня 

загрязнения атмосферы, образованного n 

веществами, которые присутствуют в 

атмосфере города. КИЗА рассчитывается 

по формуле: 
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где 
q

 - осреднённая по времени, 

рассчитанная для поста, города или 

группы городов концентрация i-ой 

примеси 

n - количество рассмотренных 

примесей. 

Для визуализации предобработанных 

данных экологического мониторинга 

использовалась интерполяция по методу 

IDW. В основе метода лежит 

предположение, что объекты, 

расположенные ближе к другу в большей 

степени похожи, чем удаленные друг от 

друга. Чтобы найти значение в любой 

точке, метод IDW использует опорные 

точки, находящиеся в окрестностях 

искомой. Эти опорные точки будут 

оказывать большее влияние на 

интерполируемой значение, чем те, 

которые удалены от нее на значительное 

расстояние. Таким образом, согласно 

методу  IDW. точкам, находящимся в 

окрестностях искомой точки, 
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присваиваются весовые значения большие, 

чем удаленным от нее точкам (Рис. 3, а,б) 

 

 
а 

 

 
 

б 
Рис. 2   Вид данных экологического мониторинга до (а) и после (б) предварительной обработки 

 

       
а                                                                                б  

Рис. 3   Примеры визуализации данных экологического мониторинга 

 

 

 

 



Година   IX    Брой 2/2019      *    Year IX    Volume 2/2019    *   Год IX   Номер 2/2019 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ   *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *   SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
29 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная методика обработки и 

анализа ограниченных территориально-

распределенных данных экологического 

мониторинга реализована в 

специализированной ГИС (СГИС). Целью 

СГИС является повышение качества 

анализа территориально распределенных 

данных экологического мониторинга. 

СГИС предназначена для прежде всего 

пользователей, которые являются 

специалистами в области экологии. А так 

же она рассчитана на большой спектр 

пользователей сети интернет, от 

работников здравоохранения, до 

предпринимателей и частных лиц, которые 

заинтересованы получать информацию для 

анализа и определения экологической 

ситуации на определенной территории, 

например, для построения новой школы 

или дома. В СГИС реализованы основные 

функции: обработка и визуализация 

данных экологического мониторинга, 

нанесение социальных объектов на карту, 

анализ результатов. Исходными  данными 

являются  данные от станции 

экологического мониторинга, а именно: 

зашифрованное значение координат 

расположения поста и его номер, год и 

месяц измерения, дата и время 

конкретного измерения, зашифрованное 

название и значение концентраций 

примесей. На выходе получаем 

визуализированное на карте в виде 

изолиний значения ПДК, ИЗА, КИЗА 

примесей и объекты социального значения 

для дальнейшего анализа. Полученные 

результаты могут быть использованы 

широким кругом научно-

исследовательских организаций и 

предприятий различного профиля, имеют 

практическое значение для городских 

муниципалитетов, экологических и 

социальных организаций. В свою очередь 

обеспечение приемлемого уровня качества 

атмосферного воздуха с помощью 

обоснованных управленческих решений 

является необходимой составной частью 

принятой концепции обеспечения 

устойчивого развития урбанизированных 

территорий (городов).  
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ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ГОРНА РОСИЦА 

 

CALCULATING THE NEED FOR AN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AT 

THE GORNA ROSITSA GAS SUPPLY 

 

 
доц. д-р Пенчо СТОЙЧЕВ 

Технически университет – Габрово, катедра „Физика, химия и екология” 

pstoychev@tugab.bg 

 
Резюме. В настоящото изследване са представени данни от изследвания процес на газифициране на 

с. Горна Росица. Изпълнени са следните основни задачи: Систематизирани са изискванията на 

нормативните документи за газификация; Направен е преглед на концепцията за газификация на с. 

Г. Росица; Описани са основните стъпки при преценяване необходимостта от оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) при газоснабдяване на с. Г. Росица; Установено е 

съответствието на фактическото състояние на околната среда с действащите в Република 

България закони, подзаконови актове и други нормативно-технически документи; Анализирани са 

евентуални изменения и тенденции в екологичната обстановка след газифицирането на с. Горна 

Росица.  
 

Ключови думи:  околна среда, ОВОС, газоснабдяване 

 
Abstract.: In the present study are presented data from the studied process of gasification of the village of 

Gorna Rositsa. The following main tasks have been accomplished: The requirements of the normative 

documents for gasification have been systematized; An overview of the gasification concept of the village of 

G. Rossitsa has been made; The main steps in the assessment of the necessity of environmental impact 

assessment (EIA) for gas supply in the village of Rositsa are described; The conformity of the actual state of 

the environment with the laws, regulations and other normative and technical documents in force in the 

Republic of Bulgaria have been established; Changes and trends in the ecological situation following the 

gasification of the village of Gorna Rositsa are analyzed. 

 

Key words:  environment, environmental impact assessment (EIA), gas supply 

 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Съгласно изискванията на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) трябва 

да се прецени необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда (ОВОС) на 

постъпилите инвестиционни предложения. 

В публикацията ще бъде разгледано 

такова, за газоснабдяване на с. Горна 

Росица, община Севлиево. ОВОС се 

изготвя и на основание Становище на 

РИОСВ гр. Велико Търново.  

Инвестиционното предложение попада 

в т.10, буква”к” на Приложение №2 към 

чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр.91 от 

25.09.2002 г.) [1] и подлежи на преценка 

необходимостта от ОВОС. 

Основната цел на Инвестиционното 

предложение е изграждане на 

разпределителен газопровод за захранване 

на с. Горна Росица във връзка с 

изпълнение на инвестиционната програма 

на Община Севлиево и „Севлиевогаз-

2000”АД за газоснабдяване на битови и 

промишлени абонати на населените места 

на община Севлиево. 

 

II. ОСНОВЕН   ТЕКСТ 
Към момента на изготвяне 

информацията за преценяване 

необходимостта от ОВОС за района има 

разрешен, одобрен и не окончателно 

реализиран проект със същия характер - 

разпределителен газопровод от гр. 

Севлиево до с. Горна Росица – І-ви етап.  

1. Характеристики на инвестиционното 

предложение 
Трасето на разпределителния 

газопровод се движи по полски пътища, 

обслужващи земеделските земи 

mailto:pstoychev@tugab.bg
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разположени в землищата на община 

Севлиево и с. Горна Росица, общински път 

ІV клас и път ІІІ клас без да засяга частни 

имоти. Алтернативи по отношение на 

трасето не са разглеждани. Предложеният 

проект за трасе е разработен така, че да не 

засяга частни имоти. 

Инвестиционният проект предвижда 

рационално решение за прокарване на 

газопровода, без да се отнемат нови земи. 

Не се очаква кумулативно въздействие 

върху компонентите на околната среда, 

тъй като предмет на инвестиционното 

предложение са полски пътища. 

Дължината на трасето е 4480 m., 

максимално работно налягане на 

газопровода – 0.6 МРа, максимално 

количество провеждан природен газ –  

400 nm
3
/h, материал на тръбите за 

изграждане – полиетилен РЕ100 SDR 11 с 

диаметър Ø63 [2]. 

Трасето се предвижда да се разположи в 

сервитута на отразените в кадастралните 

карти полски пътища, четвъртокласна 

пътна мрежа, собственост на Община 

Севлиево и път трети клас – държавна 

собственост и по никакъв начин да не 

засяга дори и със сервитутните си зони, 

имоти собственост на частни физически 

или юридически лица, както и защитени 

територии [3]. 

2. Отпадъци, които се очаква да се 

генерират 
Видовете отпадъци, които се генерират 

при изграждане на трасетата са 

категоризирани съгласно [4] като 

строителни отпадъци. 

Отпадъците с код 17 05 06 - изкопани 

земни маси, ще се формират при 

подготовката на изкопите за полагане на 

тръбите. 

Третиране на отпадъците: 

Изкопаните земни маси ще се извозват 

на депо и ще се връщат само необходимите 

количества за обратен насип. 

3. Информация за разгледани мерки за 

намаляване на отрицателните 

въздействия 
При изграждане и реализиране на 

проекта се предвиждат следните мерки за 

ограничаване на очакваните въздействия: 

А/ По време на строителство 

 строително–транспортната техника ще 
ползва обходни маршрути, отдалечени 

от жилищни райони – това ще намали 

вредното въздействие от изгорелите 

газове в атмосферния въздух на 

населеното място 

 строителните отпадъци ще се извозват 
и депонират на определено от 

Общината място 

Б/ По време на експлоатация 

Така описаните отпадъци, при спазване 

изискванията и цитираните закони, няма 

да предизвикат замърсяване на 

прилежащите земи и населеното място. 

 

При реализацията на инвестиционното 

предложение, не се очаква значително 

замърсяване и създаване на дискомфорт на 

околната среда. 

На територията на инвестиционния 

проект за изграждане на разпределителен 

газопровод не съществуват предпоставки 

за възникване на бедствия и аварии. 

Реализирането на инвестиционното 

предложение не създава предпоставки за 

риск от инциденти и замърсяване на 

околната среда. 

В климатично отношение районът, в 

който е разположен обекта, се отнася към 

Средния климатичен район на Дунавската 

равнина, включен в Умерено-

континенталната подобласт от 

Европейско-континенталната климатична 

област. 

Климатът е умерено континентален и се 

формира под влиянието на преноса на 

океански въздушни маси, нахлуващи 

предимно от северозапад или 

континентални от североизток. 

Характеризира се със студена зима и 

горещо лято. Умереноконтиненталният 

климат в средната част на Дунавската 

равнина показва по-чувствителни 

засушавания в сравнение със западната й 

част. Наблюдава се преход от 

широколистна растителност в по-

сухолюбива лекостепна растителност. 

Основните елементи на климата, които 

оказват влияние върху качеството на 

въздуха са: валежите и влажността; 

ветровете (скорост и посока); 

температурата; атмосферната стабилност. 
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Преобладаващите ветрове в района са 

северозападните. 

Територията на инвестиционният 

проект не засяга части от генофонда (ГФ), 

не са констатирани защитени растителни 

видове. Естествените ландшафти в района 

не са променени. Състоянието на 

съвременните ландшафти се оценява като 

относително стабилно, като не се 

прогнозират промени в хоризонталната 

или вертикалната структури на 

ландшафтите и функционирането на 

отделните групи. 

Трасето се предвижда да се разположи в 

сервитута на отразените в кадастралните 

карти полски пътища, четвъртокласна 

пътна мрежа, собственост на Община 

Севлиево и път трети клас – държавна 

собственост и по никакъв начин да не 

засяга дори и със сервитутните си зони, 

имоти собсвеност на частни физически или 

юридически лица както и защитени 

територии . 

 

4. Чувствителни територии, в т.ч. 

чувствителни зони, уязвими зони, 

защитени зони, санитарно-охранителни 

зони и др. 

 В границите на територията, засегната 
от инвестиционното предложение, 

няма елементи от Националната 

екологична мрежа - защитени зони, 

защитени територии и буферни зони 

около защитени територии. 

 На територията на обекта няма 

чувствителни и влажни зони. 

 Трасето на разпределителния 

газопровод не попада на територията 

на:  

o национален парк или природен 
резерват или други защитени 

територии, 

o археологически, архитектурни и 
други резервати и обекти, 

обявени за недвижими 

паметници на културата 

o райони с неблагоприятни 

инженерно-геоложки условия 

(свлачища, срутища и др.), 

райони с открит карст; 

 В района на трасето не са извършвани 
минни изработки, които да създават 

потенциална опасност от слягане и 

пропадане. 

 В близост до площадката не се намират 
пояс I и пояс II на санитарно-

охранителни зони на водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване. 

 На територията няма находища за 

открит добив на подземни богатства, 

включени в Националния баланс на 

запасите и ресурсите на подземни 

богатства. 

 На територията на обекта няма 

защитени видове от флората и фауната, 

които могат да бъдат засегнати. 

o Територията, предмет на 

инвестиционния проект, не попада 

в защитена територия; 

o Територията, предмет на 

инвестиционния проект, са полски 

пътища и не засяга намиращите се 

в съседство земеделски земи; 

 Не се очаква фрагментация на 

местобитанията и изолация на 

животински видове; 

 Не се очаква генериране на емисии и 
отпадъци във вид и количества, които 

да окажат значително отрицателно 

въздействие върху природни 

местообитания и местообитания на 

видове, предмет на опазване в 

защитена зона „Река Видима” - 

идентификационен код BG0000618. 

 

5. Наличие на защитени растителни и 

животински видове от приложение №3 

на Закона за биологичното разнообразие 

в района на площадката. 

В близост до площадката за изграждане 

на газопровода се намира защитена зона 

„Река Видима” - идентификационен код 

BG0000618, съгласно Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите. 

 

6. Въздействия -  реални и очаквани 

Върху хората и здравето им 

Инвестиционното предложение няма да 

окаже отрицателно влияние върху 

човешкото здраве, свързано със създаване 

на дискомфорт, промяна на нагледните 

характеристики на ландшафта, както и 

риск от инциденти. 
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Биологично разнообразие – не се очаква 

въздействие. 

Почви – не се очаква замърсяване на 

прилежащите земи. 

Земеползване – Не се засяга земеделска 

земя. Територията, предмет на 

инвестиционния проект, са полски пътища 

и не засяга намиращите се в съседство 

земеделски земи. 

Материални активи – с реализиране на 

инвестиционния проект се очаква 

увеличаване на материалните активи на 

„Севлиевогаз-2000”АД. 

Хидрология и качество на водите – не 

се очаква влияние 

Въздух – временно запрашване от 

извършване на изкопните работи по време 

на строителството. 

Климат – не се очаква въздействие 

върху климата в района. 

Шум и вибрации се генерират от 

строителната техника и е ограничен само в 

работното време на строителната техника. 

Физичните въздействия няма да 

окажат неблагоприятни последици върху 

съседните територии. Не се очаква 

допълнително увеличаване на 

показателите за шум с реализиране на 

инвестиционното предложение. 

Ландшафт 

Съгласно Европейската конвенция за 

ландшафта, в сила от 1 март 2005 г., 

“ландшафт означава територия, 

специфичният облик и елементите на 

която са възникнали в резултат от 

действия и взаимодействия между 

природните и/или човешки фактори”. 

Анализът на съществуващото 

състояние, прогнозата и оценката на 

предполагаемите въздействия върху 

ландшафтите е направено, като се взети 

предвид: 

- малкия териториален обхват на 

въздействието върху ландшафта; 

- малката степен на въздействие върху 

ландшафтната структура; 

- краткотрайното въздействие върху 

ландшафта. 

Въз основа на възприетите критерии 

може да се направи заключението, че 

състоянието на съвременния тип ландшафт 

дава възможност за реализиране на целите 

на инвестиционния проект и ландшафта 

може да поеме прогнозните въздействия. 

При реализирането на проекта не се 

очакват промяна на нагледните 

характеристики на ландшафта. 

Културни и исторически паметници - 

не се очаква въздействие върху 

състоянието на исторически, 

археологически и архитектурни паметници 

в района. В близост не се констатирани 

такива. 

Очакваното състояние на компонентите 

и факторите на околната среда и 

тенденциите в развитието им след 

реализация на инвестиционното 

предложение е показано в следващата 

таблица: 
Таблица 1 

Компоненти и 

фактори 

Очаквано 

състояние 

Развитие 

Атмосферен 

въздух 

Източниците на 

вредно 

въздействие са 

незначителни 

Не се очаква 

промяна 

Повърхностни 

и подземни 

води 

Не се очаква 

неблагоприятно 

въздействие 

Не се очаква 

промяна 

Земни недра Не се очаква 

неблагоприятно 

въздействие 

Не се очаква 

промяна 

Земи и почви Не се очаква 

неблагоприятно 

въздействие 

Няма 

неблагоприятно 

въздействие 

Растителност Не се очаква 

неблагоприятно 

въздействие 

Не се очаква 

неблагоприятно 

въздействие 

Животински 

свят 

Не се очаква 

неблагоприятно 

въздействие 

Няма 

неблагоприятно 

въздействие 

Защитени 

територии 

Не се очаква 

неблагоприятно 

въздействие 

Не се очаква 

промяна 

Ландшафт Не се очаква 

неблагоприятно 

въздействие 

Не се очаква 

промяна  

Отпадъци Регламентирано 

събиране 

Не се очакват 

промени, 

процеса е 

управляем 

Шум Не се очаква 

неблагоприятно 

въздействие 

Не се очаква 

промяна  

Здравен риск Не се очаква 

неблагоприятно 

въздействие 

Не се очаква 

развитие 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Не се очаква инвестиционното 

предложение да има въздействие върху 

елементите на Националната екологична 

мрежа, включително и разположените в 

близост до обекта. 

Не се очаква генериране на емисии и 

отпадъци във вид и количества, които да 

окажат значително отрицателно 

въздействие върху живущите в с. Горна 

Росица. 

Няма вероятност да се окаже 

значително отрицателно въздействие 

поради краткотрайността на 

строителството. 

Няма вероятност за увреждане на 

ключови елементи на защитената зона. 

Няма вероятност за увреждане здравето 

на хората в гр. Севлиево и прилежащите 

населени места. 

Ще има само краткотрайно въздействие 

по време на строителството. 

При изграждане и реализиране на 

проекта се предвиждат следните мерки за 

ограничаване на очакваните въздействия: 

- По време на строителство 

строително–транспортната техника ще 

ползва обходни маршрути, отдалечени от 

жилищни райони, което ще намали 

вредното въздействие от изгорелите газове 

в атмосферния въздух на населеното 

място; строителните отпадъци ще се 

извозват и депонират на определено от 

Общината място; 

- По време на експлоатация не се 

очакват отрицателни въздействия  

 

Не се очаква инвестиционното 

предложение да има трансграничен 

характер на въздействие при 

преминаването през всички етапи на 

изпълнение и експлоатация. 

В резултат на извършения анализ се 

достига до извода, че не е необходимо да 

се извършва Оценка на въздействието 

върху околната среда на инвестиционното 

предложение. 
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Резюме. С настоящата статия авторът си поставя за цел да представи  проблемните въпроси в 

областта на международното сътрудничество свързани с  климатичните промени в глобален 

аспект. Предмет на разглеждане са  основите на международното сътрудничество : 

дипломацията  и нейните форми на проявление, принципи и  средства в областта на 

международните отношения свързани с климата и опазването на околната среда. Статията е  с 

интердисциплинарен характер изследващ националните законодателства в страните от ЕС, 

международното право, екологично право. Водещо значение има отговорът на въпроса в какъв свят 

живеем и какъв свят ще оставим за бъдещите поколения, какво правно съответствие намират 

усилията на международните организации  във външната политика и рефлексията им върху 

хармонизацията  в националните законодателства. В този дух са изработени и документите на 

международните организации, чиято активност е концентрирана върху осигуряването на 

устойчивото развитие и ограничаване на  климатичните промени. 
 

Ключови думи: устойчиво развитие, дипломация, климатични промени, мерки за ограничаване на 

климатичните промени 

 
Abstract. This article aims to present the problematic issues in the field of international cooperation related 

to global climate change. The subject of consideration is the foundations of international cooperation: 

diplomacy and its forms of expression, principles and means in the field of international relations related to 

climate and environmental protection. The article has an interdisciplinary nature examining national laws in 

EU countries, international law, environmental law. The answer to the question of what kind of world we 

live in and what kind of world we will leave to future generations, what legal compliance international 

organizations find in their foreign policy and their reflection on harmonization in national legislations. In 

this spirit, the documents of the international organizations, whose activity is focused on ensuring 

sustainable development and limiting the climate change, have been developed. 
 

Key words: sustainable development, diplomacy, climate change, measures to limit climate change 
 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Въпросът за устойчивото развитие е 

изключително актуален днес. Устойчивото 

развитие предполага икономическия 

растеж, социалното сближаване и 

опазването на околната среда да вървят 

заедно и взаимно да се допълват. 

Устойчивото развитие е тенденция, която 

в световен мащаб набира все по-голяма 

популярност и все повече привърженици. 

Устойчивото развитие  е процес на 

промяна, при който използването на 

ресурсите, посоката на инвестициите, 

ориентацията на технологичното развитие 

и институционалните промени, са 

съобразени както с нуждите на сегашното, 

така и с нуждите на бъдещото поколение. 

 Устойчивото развитие не трябва да се 

разглежда като застинал процес. За 

постигане на устойчиво развитие е 

необходим баланс между икономически, 

социални и екологични аспекти на 

човешката дейност. В съвременния свят на 

глобални проблеми и рискове никоя 

държава не може сама да ги посреща и 

решава. Бедност, климатични промени, 

епидемии, социално напрежение, 

конфликти – все заплахи за мира и 

сигурността в един все по-тесен 

свят.Предизвикателствата са много и  

актуалните въпроси на които  човечеството 

търси отговори в рамките на 

съществуващите международни структури. 

В същото време тече стопанско и 
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политическо преструктуриране в света и 

деленето на развити и развиващи се 

страни, на страни донори и страни 

получатели на развитие, става все по-

многопластово. Европейският съюз и 

страните членки са сред най-активните 

участници в международното 

сътрудничество за развитие. Обект на 

изследване в настоящата статия са 

основите на международното 

сътрудничество: дипломацията  и нейните 

форми на проявление, принципи и  

средства в областта на международните 

отношения свързани с климата и 

опазването на околната среда. 

 

II. ОСНОВЕН  ТЕКСТ 

1. Какво представлява дипломацията 

Международните отношения, външната 

политика и дипломацията могат да бъдат 

разгледани като система включваща в своя 

обхват взаимоотношения и връзки, цели, 

задачи, принципи и практическа дейност. 

Дипломацията може да бъде разгледана 

като съвкупност  от специфични форми, 

средства и методи за практическо 

осъществяване на най-добри външни 

условия  за да бъдат укрепени и развити 

вътрешно държавните процеси. 

Дипломацията се развива едновременно 

и в органическа свързаност  с развитието 

на държавата. Налице е обвързаност в 

областта на външната поликика и 

дипломацията, като външната политика 

определя и целите и задачите пред всяка 

една държава в международните и 

контакти, а дипломацията е част от тази 

политика и включва съвкупност от 

действия за реализирането й. Разгледана в 

исторически аспект дипломацията се 

институционализира и определя своето 

съдържание като понятие и изява.Често се 

се срещат определения които могат да се 

нарекат техническо параметриране на 

дипломацията като: „водене на 

преговори”, „изкуство за решаване на 

международните проблеми с мирни 

средства”, „наука на външните отношения 

или чуждестранните работи на 

държавите”, „наука или изкуство за 

преговори” и др. 

Анализирайки понятието „дипломация” 

се спираме на неговата функционална 

страна, а именно официалното поддържане 

на дейността в отношенията между 

държавите. Отношенията между 

държавите биват винаги официални 

независимо, че те могат да имат 

приятелски, неофициален и делови 

характер. 

Субекти на дипломатическата дейност 

или нейните изпълнители са органите, 

които са натоварени и овластени да я 

упражняват.      Те биват централни 

/вътрешно–държавни/  и 

задгранични/дипломатически 

представителства,международни 

организации, конференции и други/. Но 

сърцето   на дипломацията определящ 

рамката и възможностите за действие – 

организация начини и инструменти  се 

явяват формите, методите и средствата на 

дипломатическата дейност.Тук ще 

откроим: 

„Организационно-представителната 

страна определя техниката на водене на 

дейността, изразните и помощните 

средства, представителните елементи.  

Правомерността   на дейността, 

пълномощията и компетенциите на 

органите, правната сила на 

дипломатическата акция и юридическите 

гаранции за възможното й провеждане и, 

не на последно място, ролята на обичая, 

традициите и условностите в 

дипломацията като цяло също имат 

определено значение.” 

Дипломацията се разглежда и като 

наука с определени задачи. Тя може да 

бъде представена в широк смисъл на 

думата като: официална дейност на 

органите за външни връзки за развитието 

на отношенията , за представяне на 

държавата и нацията, а в тесен смисъл като 

изкуството за водене на преговори. 

Дипломацията може да се определи като 

дейност, която се подчинява на строги 

правила и изисквания по отношение на 

нейното провеждане.Тези правила и 

изисквания са  правните категории които 

регламентират дипломацията, а именно 

международното и по специално 

дипломатическото право. 
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Авторът Йордан Кожухаров в своят 

труд „Дипломация и протокол” дава много 

точно, елегантно  и прецизно определение 

към което се придържа и  автора на 

настоящата статия, а именно: 

„Дипломацията като съставна част и 

реализация на външната политика е 

официална правомерна дейност на 

органите за отношения на субектите на 

международният живот в 

осъществяване на външните функции 

на държавата чрез специфични форми, 

методи и средства, произтичащи от 

вътрешното политическо , 

икономическо и социално устройство на 

страната и основани на изисквонията на 

международното /дипломатическото/ 

право.”[1]
 

Дипломацията винаги получава своите 

задачи от външната политика на 

държавата, което изпълва и съдържанието 

им. Субекти  на дипломацията са 

държавите в международният обмен. Те се 

различават като политически, 

икономически и социални системи. Днес 

се налага върховенството на взаимните 

връзки и сътрудничество като път към 

прогреса на всяка една отделна страна. 

Дипломацията се отличава със следните 

форми: държавно правовите и 

международно правовите институти, с 

която помощ се организира 

дипломатическата дейност. 

Формите могат да бъдат разделени на 

две групи: 

 Организационно-функционални; 

 Ежедневното представителство 

/т.нар. форми на изява/; 

Нашето внимание ще ангажира първата 

група: организационно-функционалните 

форми на дипломацията които намират 

външен израз чрез: 

- Периодични или специални прояви 

двустранни или многостронни 

прояви като конгреси, конференции, 

съвещания и др., с участието на  

упълномощени представители на 

стрените участнички по въпроси на 

международните отношения; 

- Преговори/ двустранни и 

многостранни/; 

- Подготовка и приемане на 

междудържавни 

документи/договори, конвенции, 

споразумения и др./ за 

регламентиране и регулиране на 

въпроси от международните 

отношения; 

- Постоянно и ad hoc  

представителство във чужбина, т.е. 

размяна на дипломатически 

представителства и институции/общо 

политически и специални, 

универсални и регионални/; 

- Информация, предназначена за 

ръководството на изпращата страна; 

Дипломацията е основен инструмент в 

международното сътредничество  във 

всички области на международният 

живот.Тя се използва при решаване на 

въпроси във всички сфери – военно дело, 

външно икономически връзки, културен, 

научен и образователен обмен, при 

пропагандата, религията и др.. 

Дипломатическата дейност се ръководи от 

принципите на съвременото международно 

право, като прилага съществуващите 

принципи и едновременно със това създава 

и нови принципи и институти на 

международното право, фокусирайки се и 

вземайки под внимание волята на 

законодателя, тълкувателя и Органа 

гарантиращ изпълнението им. Основните 

принципи на дипломацията, са определени  

в универсалният документ - Устава на 

Организацията на обединените нации [12]: 

-     суверено равенство ; 

-   ненамеса във вътрешните работи и 

зачитане на териториалната цялост и 

вътрешно политическото , икономическото 

и социално устройство; 

- взаимност /реципрочност/ във 

взаимоотношенията; 

- преимуществено прилагане на 

универсалните пред обичайните норми и 

вътрешното законодателство/ без да се 

накърнява то/; 

От тук можем да изведем и правно-

релевантният извод, че принципите на 

дипломатическата дейност са политическа 

категория, с основно съдържание – цели и 

задачи на външната политика на субектите 

на международните отношения, 
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регулирани от международното право. В 

системата на ООН постепенно се 

усъвършенства управлението на 

международното сътрудничество за 

развитие и все по-голям ефект имат 

оперативните функции, които 

специализираните организации поемат. 

Разработват се стандарти на поведение в 

предоставянето на помощ за развитие и се 

оформят наднационални схеми за 

регулиране на трансграничните 

предизвикателства. При това във фокуса на 

вниманието стои човекът с неговите права 

и с правото му на сигурност. Не бива да се 

забравя и ролята на поредицата от 

световни конференции на високо равнище 

под егидата на ООН. Значението на тези 

конференции е в това, че се обобщават 

ценности, поставят се цели, изработват се 

стратегии и се приемат програми за 

действие в конкретните сфери на 

развитието. Грижата е насочена преди 

всичко към най-уязвимите сегменти на 

световната общност и към растящите 

глобални предизвикателства. 

Европейският съюз и страните членки са 

сред най-активните участници в 

международното сътрудничество за 

развитие. Сътрудничеството за развитие е 

една от сферите на дейност на 

Европейската общност, т.е. на 

Европейската комисия като 

наднационалния стълб на Европейския 

съюз. Специфичното в политическото поле 

Сътрудничество за развитие е, че Помощта 

от Общността допълва мерките на 

страните членки, а не ги измества, т.е. 

спазва принципа за допълване. 

Европейската общност в лицето на 

Европейската комисия се счита всъщност 

за 28-ия донор на Официална помощ за 

развитие (ОПР) на Европейския съюз – със 

собствен бюджет, политики и акценти и с 

разработени на тяхна основа програми за 

развитие. 

2.Източници на дипломацията по 

въпросите за климата 
Източниците на основата на които 

Европейският парламент изготвя своята 

сесия Дипломация по въпросите на 

климата /P8_TA-PROV(2018)0280 приема 

Резолюция от 03.07.2018г. в Страсбург  

относно дипломацията по въпросите на  

климата (2017/2272(INI))[3] са както 

следва: Договорът за фунциониране на 

Европейският съюз/ДФЕС/ чл.21,191,192,и 

221 от него;Програмата на ООН до 2030 за 

устойчиво развитие  ицелите за 

устойчивото развитие /ЦРУ/;Рамковата 

конвенция на ООН по изменение на 

климата и Протокола от Киото към нея; 

Всеобщата декларация за правата на 

човека/ВДПЧ/; Парижкото споразумение, 

Решение 1/СР.21,21 Конференция на 

страните по РКООНИК (COP21) и 11-та 

конференция на страните по Протокола от 

Киото (CMP 11), проведена в Париж от 

30.ноември до 11 декември 2015г.; 22-та 

конференция на страните от РКООНИК 

(COP22) и 1-та конференция на страните 

служеща като среща на страните по 

Парижкото споразумение(CMА1), 

проведена в Маракеш, Мароко от 15 

ноември до 18 декември 2016г.[2]; Петия 

доклад за оценка на (AR5) на 

Междуправителствения комитет по 

изменение на климата (IPCC) и неговия 

обобщителен доклад; Резолюцията от 04 

октомври 2017г., относно Конференцията 

на ООН по изменението на климата през 

2017г. в Бон, Германия (COP23)[4]; 

Съобщението на Комисията от 20 юли 

2016г. озаглавено „Ускоряване на прехода 

на Европа към нисковъглеродна 

икономика (COМ(2016) 0500); 

Съобщението на Комисията от 16 април 

2013 г., озаглавено „Стратегия на ЕС за 

адаптация към изменението на климата” 

(COМ(2013) 0216); Плана за действие на 

ЕС от 2015г. в областтана дипломацията за 

климата, приет от Съвета по външни 

работи; Заключенията на съвета по 

външни работи  от 06 март 2017г. и 19 юни 

2017г.;Заключенията на Европейският 

съвет от 22 юни 2017г.; Заключенията на 

Съвета от 26 февруари 2018г. относно 

дипломацията на климата; Съобщението 

на на Европейската служба за външна 

дейност /ЕСВД/от юни 2016г. относно 

глобалната стратегия за външната 

политика  и политика за сигурност на 

Европейският съюз и дъвместното 

съобщение  на Комисията ЕСВД от 7 юни 

2017г. относно статегическият подход за 
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устойчивост във външната дейност на 

ЕС(JOIN(2017) 0021); Становището на 

Европейският комитет на регионите  от 9 

февруари 2017г. озаглавено”Към нова 

стратегия на ЕС за адаптиране към 

изменението на климата посредством 

интегриран подход [5];
 
Становището на 

Европейския икономически и социален 

комитет от 26 април 2016г., озаглевено 

„Пътят към Париж”[6]; Своята Резолюция 

от 13 декември 2017г. относно годишният 

доклад  относно прилагането на външна 

политика и политика на сигурност 7 

Своята Резолюция от 16 януари 2018г. 

относно жените, равенството между 

половете и справедливостта в областта на 

климата[8]
 
; Решение 36/CP.7 на Рамковата 

Конвенция на ООН по изменение на 

климата (РКООНИК) от 9 ноември 2001г. 

относно  подобряването на участието на 

жените в представителството на страните 

по конвенцията  в органи,създадени 

съгласно Рамковата конвенция на ООН на 

климата и Протокола от Киото; 

проучването от 2009г. он.тносно 

Международната организация по миграция  

(МОМ) на тема „Миграция, околна среда и 

изменение на климата:оценяване на 

доказателствата”; своята Резолюция от 13 

март 2018г. относно равенството на 

половете в търговските споразумения на 

ЕС[9]
 ;

 енцикликата на Папа Франциск 

„Laudato Si” относно „грижата за нашият 

общ дом”; чл.52 от Правилника на ЕП; 

съвместните разисквания на ковмисията по 

външни работи на и на комисията по 

околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните съгласно чл.55 от 

Правилника за дейността на ЕП; доклада 

на комисията по правни въпроси и 

комисията по по околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храните(D8-

0221/2018) се достига до  изводи, които 

подробно разписва в текстовете на 

Резолюция от 03.07.2018г. в Страсбург  

относно дипломацията по въпросите на  

климата (2017/2272(INI)).Въз основа на 

тази резолюция коята се явява програмен 

документ  по въпросите на дипломацията 

на климатасъвета достига до 18 

заключения които излагаме дословно по-

долу. 

3.Заключения на съвета относно 

дипломацията по въпросите на климата 
Съветът  относно дипломацията по 

въпросите на климата  приети на 3673-тото 

заседание на Съвета от 18 февруари 2019 г. 

прие следните заключения [13]:   

„Спешна необходимост от 

повишаване на амбицията в световен 

план, укрепване на многостранното 

сътрудничество и ефективното 

изпълнение на Парижкото споразумение  
1. Изменението на климата е пряка и 

екзистенциална заплаха, която няма да 

подмине никоя държава. Светът вече става 

свидетел на множеството опустошителни 

последици от изменението на климата, но 

въпреки това действията за овладяването 

му остават недостатъчни. Както заяви 

генералният секретар на Организацията на 

обединените нации, и, както 

недвусмислено бе потвърдено от 

специалния доклад на 

Междуправителствения комитет по 

изменението на климата (IPCC) относно 

глобалното затопляне с 1,5 °C, светът не се 

движи достатъчно бързо, за да се 

предотврати необратимото и 

катастрофално изменение на климата. В 

този контекст крайно неотложно е 

засилването на глобалните действия в 

отговор на заплахата изменение на 

климата, в рамките на укрепването на 

устойчивото развитие и усилията за 

изкореняване на бедността. Ето защо 

Европейският съюз е решен да помогне за 

повишаване на амбицията в световен план 

и ще играе водеща роля за ускоряване на 

действията в областта на климата на 

всички фронтове, и признава тежките 

последици, които изменението на климата 

поражда за международната сигурност и 

стабилност.  

2.ЕС потвърждава отново своя 

категоричен ангажимент към Парижкото 

споразумение като основната 

многостранна рамка за действия в световен 

мащаб за справяне с изменението на 

климата. Съветът поздравява 

председателството на 24-ата сесия на 

Конференцията на страните по Рамковата 

конвенция на ООН по изменение на 

климата (COP 24) за организирането на 
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успешна конференция в Полша и 

приветства положителния резултат от нея 

— наръчника от Катовице, който 

предоставя на Парижкото споразумение 

инструментите да бъде ефикасна, 

функционираща и прозрачна платформа за 

решаване на най-неотложните световни 

предизвикателства, и осигурява силен 

стимул за всички държави да вървят 

напред и да повишават амбицията в 

областта на климата в световен план. ЕС е 

готов да обяви или актуализира своя 

национално определен принос до 2020 г., 

както беше договорено в Париж, като се 

вземат предвид необходимите по-

нататъшни колективни усилия и 

действията, предприети от всички страни.  

3.ЕС дава водещ пример, като превръща 

своите собствени амбициозни 

ангажименти за 2030 г. в конкретни 

действия и законодателни актове. 

Отчитайки нуждата от засилена амбиция в 

световен мащаб, ЕС започна също така да 

очертава своята визия за начините за 

дългосрочен преход към неутрално по 

отношение на климатичните изменения 

бъдеще, в съответствие с Парижкото 

споразумение. Предизвикателството пред 

нас е да постигнем тази цел, като 

същевременно гарантираме справедлив 

преход за всички, така че никой да не бъде 

изоставен.  

4. Съветът приканва настойчиво всички 

държави да се включат в това необходимо 

повишаване на амбициите в световен 

мащаб, обусловено от констатациите от 

последния доклад на IPCC, както и от 

диалога „Таланоа“, което показва 

подновената колективна решимост за 

постигане на целите на Парижкото 

споразумение, а именно ограничаване на 

глобалното затопляне значително под 2 °C, 

като се полагат по-нататъшни усилия за 

ограничаване на покачването на 

температурата до 1,5 °C. Изменение на 

климата, мир и сигурност  

5. Съветът е убеден, че изменението на 

климата действа като умножаващ 

заплахите фактор и все повече като 

заплаха само по себе си, със сериозни 

последствия за мира и сигурността в целия 

свят. Съветът признава, че най-бедните и 

намиращите се в най-нестабилно и 

уязвимо положение са най-силно изложени 

на риск и разполагат с най-малко 

възможности да реагират или да се 

адаптират към изменението на климата. 

Освен смекчаването и адаптирането, 

изграждането на устойчивост, 

продоволствената и хранителната 

сигурност, намаляването на риска от 

бедствия, предотвратяването на конфликти 

и устойчивото развитие, по-специално 

устойчивото управление на потреблението 

и управлението и използването на 

природните ресурси и природосъобразните 

решения, са основни стълбове на 

управлението на рисковете, свързани с 

изменението на климата. От основно 

значение е в рамките на всички тези 

процеси да се включи аспектът на 

сигурността, като същевременно се 

гарантира приобщаващото участие, с оглед 

облекчаване на дестабилизиращите 

последици от изменението на климата и 

неговото отрицателно въздействие върху 

постигането на целите за устойчиво 

развитие.  

6. Съветът отбелязва със загриженост 

влошаването на глобалното 

биоразнообразие, на състоянието на 

световните водни ресурси и екосистеми, 

както и нарастващите заплахи от 

влошаването на качеството на почвата, 

недостига на вода, свързаните с водите 

рискове и екстремни явления. 

Констатациите на Арктическия съвет, че 

Арктика се затопля с темпове, които са 

повече от два пъти над средната стойност в 

световен мащаб, са особено тревожни и 

имат сериозни глобални последствия. 

Съветът припомня ангажимента на ЕС за 

засилване на подкрепата му за опазването 

на околната среда в Арктика, включително 

чрез намаляване на замърсителите на 

въздуха, по-специално черния въглерод. 

Съветът подкрепя по-цялостни и 

съгласувани международни усилия за 

преодоляване на свързаните с водите 

последици от изменението на климата в 

съответствие със заключенията си от 

ноември 2018 г. относно дипломацията в 

областта на водните ресурси. Съветът 

насърчава предприемането на действия в 
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областта на климата в полза на океаните, 

включително чрез природосъобразни 

решения в морските и крайбрежните 

райони, в рамките на съответните 

дългосрочни стратегии за ниски емисии. 

Съветът подчертава значението на 

трансграничното сътрудничество между 

държавите членки и партньорските 

държави, особено по отношение на 

оценката на трансграничните въздействия 

върху околната среда, както и на оценките 

на безопасността, включително ядрената 

безопасност.  

7.Изменението на климата засяга всички 

нас — държавите, организациите, частния 

сектор, гражданите и всички 

заинтересовани страни имат своята роля. 

Ето защо съгласуваните и преобразяващи 

действия трябва да обхващат много 

равнища на управление, като 

недържавните участници и регионалните и 

местните власти играят съществена роля в 

борбата с изменението на климата и 

изпълнението на амбициозни решения на 

местно равнище. Аналогично, 

продължаващото мобилизиране и 

пренасочване на необходимите финансови 

средства от различни източници, 

включително нови финансиращи субекти, 

ще играе ключова роля в прехода към 

устойчиви на изменението на климата 

икономики с ниски въглеродни емисии. 8. 

Съветът приветства проявата на високо 

равнище, организирана от върховния 

представител/заместник-председател на 

Комисията на 22 юни 2018 г., на която 

беше подчертана неотложността и 

значението на справянето с рисковете, 

които изменението на климата поражда за 

сигурността и мира. Участниците 

свидетелстваха за множеството реални и 

потенциални заплахи за сигурността, 

произтичащи от изменението на климата, и 

изтъкнаха колективната отговорност за 

предвиждането на тези последствия, 

подготовката за тях и смекчаването им. 

Съветът приветства по-нататъшните 

прояви въз основа на съществуващи 

инициативи, като например инициативата 

за сигурност на планетата и срещата на 

върха по въпросите на водата в Будапеща 

през 2019 г.  

8.Съветът приканва върховния 

представител, Комисията и държавите — 

членки на ЕС, да гарантират, че 

инструментите за предотвратяване на 

конфликти, като Системата на ЕС за ранно 

предупреждение за конфликти, вземат под 

внимание предизвикателствата за 

сигурността, свързани с неблагоприятните 

последици от изменението на климата и 

рисковите фактори, свързани с околната 

среда, и укрепват връзката между ранното 

предупреждение и ранното предприемане 

на действия в различните области на 

политиката, включително оценки на 

рисковете и въздействието и стратегии в 

тази област. Съветът също така приканва 

представителите от ЕС в областта на 

сигурността и отбраната да повишават 

осведомеността относно рисковете за 

сигурността, свързани с изменението на 

климата.  

9.Съветът приветства по-големия 

акцент, поставен върху последиците за 

сигурността от изменението на климата в 

Съвета за сигурност на ООН, включително 

чрез специалните дебати, проведени на 11 

юли 2018 г. и 25 януари 2019 г. под 

председателството съответно на Швеция и 

на Доминиканската република. Съветът 

приветства стъпките за укрепване на тази 

дейност в рамките на структурите на ООН, 

чрез специален първоначален механизъм, с 

цел справяне с рисковете за сигурността, 

свързани с изменението на климата. 

Съветът продължава да насърчава Съвета 

за сигурност на ООН и системата на ООН 

да създават всеобхватна информационна 

база за Съвета за сигурност на ООН 

относно рисковете за сигурността, 

свързани с изменението на климата, с 

оглед пълното включване на 

краткосрочните и дългосрочните рискови 

фактори, свързани с климата и околната 

среда, в оценката и управлението на 

заплахите за мира и сигурността, на 

национално, регионално и международно 

равнище, както и да се основават на 

експертния опит на цялата система на 

ООН, с цел намиране на оперативни 

отговори на тези рискове и укрепване на 

мисиите на ООН на място, например чрез 

подсилване на съществуващите механизми 
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за ранно предупреждение. 2019 година e 

от решаващо значение за действията в 

областта на климата и устойчивото 

развитие на равнището на ООН. 

10.Неотложно трябва да се предприемат 

по-нататъшни действия от всички страни. 

Съветът очаква поредицата от прояви на 

високо равнище за подпомагане на 

ангажиментите за бързи и амбициозни 

глобални действия в областта на климата 

през цялата 2019 г. Насроченият за юли 

2019 г. политически форум на високо 

равнище на ООН е безценна възможност 

да се изтъкне полезното взаимодействие 

между действията в областта на климата и 

изпълнението на Програмата до 2030 г., 

както е посочено и в специалния доклад на 

IPCC за 1,5 °C, и по-специално връзките 

между цели 13 и 16, както и да се 

насърчава тяхното прилагане. Освен това 

ЕС призовава всички партньори да се 

включат в предоставянето на съществен и 

положителен принос към организираната 

от генералния секретар на ООН среща на 

върха по въпросите на климата под 

надслов „Надпревара, която можем и 

трябва да спечелим“ (A Race We Can Win. 

A Race We Must Win) през септември 2019 

г., както и към Срещата на върха за целите 

на устойчивото развитие, която ще се 

състои при откриването на 74-ата сесия на 

Общото събрание на Организацията на 

обединените нации. ЕС разглежда срещата 

на върха по въпросите на климата под 

егидата на генералния секретар на ООН 

като съществена възможност да се 

мобилизира политическа воля за 

повишаване на амбицията в световен план 

за постигането на целите на Парижкото 

споразумение и да се демонстрира 

реформаторска дейност от страна на 

правителства и недържавни участници.  

11. Действията в областта на климата, 

Програмата до 2030 г. за устойчиво 

развитие, Програмата за действие от Адис 

Абеба и Рамковата програма от Сендай за 

намаляване на риска от бедствия трябва да 

се подкрепят взаимно. ЕС очаква през 2019 

г. да се работи за допълнително 

сближаване — както на национално, така и 

на многостранно равнище — между целите 

за устойчиво развитие и програмите във 

връзка с климата. ЕС призовава всички 

партньори да подкрепят работата на 

генералния секретар на ООН за 

сближаване на тези направления. ЕС ще 

продължи да отстоява, утвърждава и 

защитава правата на човека, равенството 

между половете и овластяването на жените 

във връзка с действията в областта на 

климата.  

12. ЕС запазва също ангажимента си за 

увеличаване в максимална степен на 

приноса в областта на климата от други 

имащи значение многостранни процеси, 

като призовава по-специално 

Международната организация за 

гражданско въздухоплаване (ИКАО) да 

приложи своевременно ефективна схема за 

компенсиране и намаляване на емисиите 

на въглероден диоксид в международното 

въздухоплаване (CORSIA), като 

същевременно гарантира нейната 

екологосъобразност, и да постигне 

съгласие по дългосрочна цел на 

следващото си събрание. Освен това ЕС 

призовава Международната морска 

организация (ММО) да изпълнява своята 

първоначална стратегия в областта на 

емисиите на парникови газове, 

съответстваща на свързаните с 

температурите цели по Парижкото 

споразумение. ЕС приветства влизането в 

сила на 1 януари 2019 г. на изменението от 

Кигали на Монреалския протокол, което 

допринася за постигането на целите на 

Парижкото споразумение, и призовава 

останалите страни по Монреалския 

протокол да ратифицират това изменение 

във възможно най-кратък 

срок.Надпревара, която всички можем 

да спечелим: дългосрочната стратегия 

на ЕС . 

13. Съветът отчита, че ограничаването 

на глобалното затопляне значително под 2 

°C, при продължаване на усилията за 

ограничаване на повишаването на 

температурата до 1,5 °C, изисква бързи и 

дълбоки промени в обществото, опазване 

на околната среда и икономически преход 

през следващите десетилетия. ЕС ще 

представи на Рамковата конвенция на 

ООН по изменение на климата 

(РКООНИК) амбициозна дългосрочна 
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стратегия до 2020 г., със стремеж към 

неутралност по отношение на климата в 

съответствие с разпоредбите на Парижкото 

споразумение, и призовава всички страни 

по споразумението да представят своите 

дългосрочни стратегии в срок.  

14. ЕС ще продължи да си сътрудничи и 

да обменя опит и добри практики със 

своите партньори за ускоряване на 

амбициозното и ефективно изпълнение на 

политиката и на дългосрочното планиране. 

ЕС подчертава специалната необходимост 

икономиките от Г-20, на които се падат 

около 80 % от емисиите в световен мащаб, 

да демонстрират водещата си роля и да 

предложат амбициозни дългосрочни 

стратегии до 2020 г. в съответствие с 

дългосрочните цели на Парижкото 

споразумение за действия в областта на 

климата. Действията в областта на климата 

вече представляват важна част от 

сътрудничеството с трети държави и ЕС 

ще засили политическия си диалог и 

дипломация в областта на климата и 

енергетиката, за да наблегне върху 

действията и да насърчи стратегическите 

си партньори да ускорят прехода към 

неутрална по отношение на климата, 

кръгова и устойчива на изменението на 

климата икономика. По-нататъшно 

засилване на международното 

сътрудничество и помощ от страна на 

ЕС в областта на климата  

15. Съветът приканва Комисията, 

върховния представител и държавите 

членки да гарантират, че действията на ЕС 

в областта на климата вземат предвид 

пълния спектър от предизвикателства и 

последици. Политическите диалози на 

всички равнища, както и съвместните 

планове за действие трябва да обхванат 

действията в областта на климата. 

Върховният представител и Комисията се 

насърчават да обърнат необходимото 

внимание на действията, свързани с 

климата, в бъдещото програмиране на 

финансовото и техническото 

сътрудничество с държави партньори, 

включително в контекста на следващата 

многогодишна финансова рамка.  

16. ЕС и неговите държави членки 

остават решени да продължат да 

увеличават мобилизирането на 

международно финансиране за борба с 

изменението на климата като част от 

колективната цел на развитите страни да 

мобилизират съвместно 100 милиарда 

щатски долара годишно до 2020 г., както и 

в периода до 2025 г., от широк кръг 

източници, инструменти и канали, както 

публични, така и частни, за целите на 

смекчаването на последиците и 

адаптирането към изменението на климата. 

Те са ангажирани с целта по Парижкото 

споразумение за привеждане на 

финансовите потоци в съответствие с 

насоката за постигане на ниски емисии на 

парникови газове и устойчиво на 

изменението на климата развитие в 

контекста на плана за действие на 

Комисията „Финансиране за устойчив 

растеж“. ЕС ще продължи да полага 

усилия в международен план за 

осигуряването на подобна финансова 

мобилизация от страна на други партньори 

и държави.  

17. ЕС и неговите държави членки 

признават значението на мерките и 

действията за адаптиране към последиците 

от изменението на климата, включително 

укрепване на устойчивостта и намаляване 

на уязвимостта. Освен това ЕС подчертава 

значението на сътрудничеството с всички 

държави партньори в областта на 

адаптирането, особено с най-слабо 

развитите страни и развиващите се малки 

островни държави, които са силно уязвими 

на последиците от изменението на 

климата.” 

 

III. CONCLUSIONS 
Climate diplomacy will be strengthened in 

the future and will involve an increasing 

number of actors. It should be noted that the 

European Union and its Member States are 

the largest source of public funding in the 

climate field and that this is an important 

instrument to build confidence in supporting 

and adapting and mitigating climate change in 

other countries. The quest for a global 

transition to zero zero carbon economies and 

climate-resilient economies requires a shift of 

capital flows towards sustainable investment. 

There is a conscious effort on the part of EU 
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Member States to become aware of financial 

responsibility in promoting and mitigating the 

consequences of climate change and 

promoting investment in clean technologies 

and sustainable solutions in the future. EU 

scientific diplomacy also plays a key role in 

the global strategy of climate diplomacy, as it 

will promote and fund climate change 

research. We would underline that climate 

change and security issues are interrelated and 

transnational in nature and require climate 

diplomacy to show that climate change has a 

particularly strong social and cultural impact 

on communities and the local population , and 

plays an active role in the use of ecosystems. 

All mankind should take a new look at its 

consumption of raw materials and preserve 

our common home Earth. This is the 

responsibility not only of the governments of 

the states but of each of us by submitting new 

technologies and the pursuit of economic 

growth of the principles of humanism. 
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ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА 3D ПРИНТИРАНЕТО 

 

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF 3D PRINTING 
 

 

гл. ас. д-р инж. Владимир ЕНЧЕВ 

Технически университет – Габрово, катедра „Физика, химия и екология” 

enchevnv@abv.bg 

 
Резюме: Адитивното производство вече не е само технология за създаване на прототипи, а се 

утвърждава и в производство на малки серии компоненти, намиращи приложения във 

високотехнологичното машиностроене. Производството на полимерни и метални детайли чрез 3D 

принтиране, позволява създаване на детайли със сложни форми без присъщите за традиционните 

производствени методи конструктивни ограничения. 3D принтирането, или още известно като 

адитивното производство (AП) би могло да се определи като революция в производството и 

възможност за драматичен напредък в опазването на околната среда. Екологичните аспекти на 

новата производствена технология трябва да се анализират в контекста на потенциалния 

недостиг на ресурси и минимизиране на нежеланите въздействия върху околната среда. В 

настоящата статия са разгледани аспекти като енергийна ефективност, подобрени 

характеристики на принтираните детайли, положителни страни на технологиите за 3D 

принтиране. Направени са важни изводи относно екологичната оценка на 3D принтирането. 

 

Ключови думи: 3D принтиране, адитивно производство, екологична оценка 

 

Abstract: Additive manufacturing is no longer just a technology for prototyping, it is also established in the 

production of small series of components that are used in high-tech mechanical engineering. The 

manufacturing of polymer and metal parts through 3D printing allows for the creation of details with 

complex shapes without constructive limitations inherent in traditional production methods. 3D printing, or 

even known as Additive manufacturing (AM) has been heralded as a revolution in production and an 

opportunity for dramatic environmental advance. The environmental aspects of new production technology 

need to be analyzed in the context of potential resource scarcity and minimization of environmental impacts. 

This article discusses aspects such as energy efficiency, improved features of printed parts, and positive 

aspects of 3D printing technologies. Important conclusions have been drawn on the environmental 

assessment of 3D printing. 

 

Keywords: 3D printing, Additive manufacturing, ecological assessment 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

3D принтирането, или още известно 

като адитивното производство (AП) би 

могло да се определи като революция в 

производството и възможност за 

драматичен напредък в опазването на 

околната среда. Докато повечето известни 

на потребителите машини, като мастилено-

струйни, лазерни и други принтери са 

предназначени основно за използване в 

домовете и офисите, то технологиите за 3D 

принтиране се използват предимно в 

индустрията. Тези технологии позволяват 

производство на обекти, базирани на 

цифрова информация, като добавят 

последователни слоеве от материала, 

вместо да премахват материала. От друга 

страна с последните достижения в 

работата по опън сорс проекти 3D 

принтирането базирано на FDM (Fused 

Deposition Modeling) технологията става 

все по-достъпно в домашна среда. Това 

прави възможна реализацията на все по-

сложни индивидуални проекти.  

Производството на полимерни и 

метални детайли чрез наслояване (3D 

принтиране), позволява създаване на 

детайли със сложни форми без присъщите 

за традиционните производствени методи 

конструктивни ограничения. Нещо повече, 

дори изделия, невъзможни за производство 

само до преди няколко години могат не 

само да бъдат изработвани, но и да 

покриват изключително високи стандарти 

за качество, благодарение на широката 

mailto:enchevnv@abv.bg
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гама материали в праховата металургия и 

полимерите. 

Адитивното производство вече не е 

само технология за създаване на 

прототипи, а се утвърждава и в 

производство на малки серии компоненти, 

намиращи приложения във 

високотехнологичното машиностроене и 

всичките му подотрасли. CAD моделът на 

детайла под формата на файл се използва 

от специализирани програми за генериране 

на специален код, който се зарежда в 

машината за адитивно производство (или 

3D принтера), която след това произвежда 

компонента. 

3D принтирането осигурява много 

предимства при производството на 

метални детайли, като позволява 

безпрецедентна свобода на дизайна с 

възможност за изработката на единични 

или множество изделия. По еднозначен 

начин дава тласък за развитието на така 

нареченото генеративно проектиране. 

Една от основната причини за бързото 

развитие на технологиите за АП e 

възможността да се произвеждат готови 

детайли чрез едностъпков процес (без 

нужда от инструментална екипировка). 

Машините за АП стават все по-надеждни и 

ефективни, а диапазонът от подходящи 

материали е нараснал значително в 

сравнение с първите реално приложими 

производствени практики в областта. 

Въпреки наличието на известни 

недостатъци на АП, като ниската скорост 

на производство, то недвусмислено можем 

да считаме 3D принтирането като една от 

най-перспективните технологии в бъдеще. 

Именно тези факти налагат да се обърне 

внимание и на екологичните страни в АП 

(3D принтирането), което е и същността на 

настоящата статия. 

II. ОСНОВЕН ТЕКСТ 

Екологични аспекти на 3D 

принтирането 
Екологичните аспекти на новата 

производствена технология трябва да се 

анализират в контекста на потенциалния 

недостиг на ресурси и минимизиране на 

нежеланите въздействия върху околната 

среда. Хетерогенността на технологиите за 

АП са довели до значителни трудности 

при идентифицирането на измеренията на 

степента на въздействията върху околната 

среда. Всеки вариант на технология за AП, 

която по същество се основава на различен 

физически механизъм за превръщане на 

суровините в изделие на изхода, носи своя 

собствен набор от характеристики, 

ограничения и въздействия, което прави 

формулирането на обобщаващи твърдения 

за екологичните измерения на АП 

истинско предизвикателство. 

Факторът, усложняващ екологичния 

анализ на АП, е че не винаги е 

реалистично 3D принтирането да се 

възприема като технология за ефективно 

производство на геометрично и 

функционално сложни изделия в рамките 

на една единствена технологична стъпка. 

АП често се интегрира във верига от други 

процеси и има ефект през целия жизнен 

цикъл на продукта. Затова се налага 

формулировка на обхвата на този 

специален въпрос, който изрично обхваща 

целия жизнен цикъл на продукта, като се 

започне от производството на суровини до 

изтичане на жизнения цикъл и 

рециклирането. Това предполага, че за да 

се изгради полезна и надеждна оценка на 

въздействието на технологиите за АП 

върху околната среда, трябва да се проучат 

редица аспекти извън производствения 

етап, включително производството на 

суровини, същинското AП и 

поддържащите производствени процеси, 

последващата обработка и инспекция, 

експлоатационната фаза и въздействието 

след края на жизнения цикъл. Като 

последица от произхода на AП като 

технология за създаване на прототипи, 

наличните в момента AП системи не са 

проектирани с оглед на екологичната 

ефективност.  

Важен извод за сложността на оценката 

на екологичните последици от 3D 

принтирането е, че неговото внедряване 

няма автоматично да генерира нетни ползи 

за околната среда 

 

Енергийна ефективност 

На практика във всеки случай на оценка 

на влиянието върху околната среда на 

дадено производство на първо място се 
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поставя количеството на консумираната от 

него енергия. Ето защо важен аспект в 

екологичната оценка на 3D принтирането 

също се явява количеството на 

консумираната енергия. Както показват 

някои наличните данни, много 

промишлени AП системи имат значителна 

консумация на енергия за отопление и 

охлаждане (понякога едновременно) 

отнесени към обема на произвеждания 

детайл. Това произтича от използване на 

ниско ефективни видове нагреватели за 

материали, лазерни устройства с ниска 

ефективност на единица площ и други 

особености на конструкцията на 3D 

принтерите.  

Голяма част от съществуващата 

литература за потреблението на енергия от 

АП показва, че изборът на параметри на 

процеса, каквито има много в 3D 

принтирането, е важен определящ фактор 

за екологичните характеристики на ниво 

машина. Такива параметри включват 

продължителността на принтиране, 

скоростта на принтиране, дебелината на 

слоя и ориентацията на продукта в 

работната координатна система, 

конфигурацията на геометричните кухини, 

съдържащи се в вътрешното пространство 

запълнено с поддържащ материал и 

минимизирането на въздействието от 

последващото обработване чрез 

оптимизация на качеството на 

повърхността. 

На практика в един такъв анализ за 

енергийна консумация се налага да се 

подходи диференцирано по отношение на 

конкретните технологии за 3D принтиране. 

Първоначалната диференциация е свързана 

с материала-полимер или метал. 

При 3D принтирането с полимер 

основния разход на енергия е за 

подгряване на материала, било то при 

екструзия и/или поддържане определена 

температура на работната среда 

посредством подгряваща маса или 

подгряваща камера (зависи от вида на 

полимера и неговата свиваемост при 

застиване). Принудителното охлаждане на 

определени участъци от детайла, което е 

често използвано се характеризира с много 

малки мощности и не би могло да окаже 

съществено влияние в общия сбор на 

разходваната енергия. Такива системи за 

3D принтиране определено консумират 

значително количество енергия. 

При 3D принтиране на метални детайли 

енергията за подгряване е също основен 

разход, тъй като практически се 

осъществява процес на синтероване на 

детайли от метален прах. Без да се 

разглеждат конкретните технологии за 

този тип АП може да се каже, че в случая 

става въпрос за значителна консумация на 

енергия. 

Като обобщение от гореизложеното 

може да каже, че заради разнообразието на 

технологиите за 3D принтиране е трудно 

да се даде еднозначна оценка доколко то 

може да бъде енергийно по-ефективно в 

сравнение с конвенционалните 

технологии. Безспорен плюс на системите 

за АП обаче е, че в машините няма 

екстремно високи температури и 

механични натоварвания както при 

леенето и рязането на метали например. 

Това означава по-малък енергиен разходи 

е реално основание за една добра 

екологична оценка на 3D принтирането. 

 

Генерирани отпадъци 

Съществува възможност 

неограниченото персонализиране, което 

предлага АП да улесни значително 

производството на стоки за бита по заявка 

или за изцяло собствени нужди. Това може 

да доведе до бърза промяна във възгледите 

на потребителите и до свръх използване на 

АП като цяло. Също и до драматично 

увеличаване на продуктите за изхвърляне 

генерирани от 3D принтирането .Тези 

евентуални тенденции трябва да бъдат 

балансирани чрез развитие на 

рециклируемостта на полимери, метали 

или смесени материали, използвани в 

непромишлени условия. 

АП не означава по същество нулеви 

отпадъци. Вярно е, че използването на 

производствени технологии с отнемане на 

материал, които започват със заготовка и 

отстраняват част от него за производството 

на окончателната форма, генерира скрап 

или отпадъци, които 3D принтирането 

често може да избегне. Някои видове 3D 



Година   IX    Брой 2/2019      *    Year IX    Volume 2/2019    *   Год IX   Номер 2/2019 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ   *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *   SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
48 

 

принтирането обаче използват поддържащ 

материал, което реално е отпадък в 

производствения процес. Но най-големите 

въздействия, свързани с отпадъците, 

реално биха дошли от производството на 

повече стоки след приложението на 3D 

принтирането По този начин 

потребителите ще увеличат битовите 

отпадъци, свързаните с тях емисии и 

потреблението на ресурси нагоре по 

веригата на доставки. 

 

Подобряване характеристиките на 

произвежданите детайли 

Ако се разгледат някои публикации по 

темата ще се установи съществуването на 

нарастващ консенсус, че най-големите 

ползи за околната среда ще дойдат от 

производството на части, които са 

максимално олекотени поради 

способността на AП да произвежда обекти 

със сложна геометрия (Kellens et al. 2017; 

Faludi 2017). Пример за това са 

специализирани части за 

въздухоплавателни средства, които могат 

да намалят теглото си и по този начин 

разхода на гориво и емисии на парникови 

газове. 

Автомобилната индустрия е другият 

сигурен потребител на 3D принтирането. 

Подобно на авиацията и тя се нуждае от 

леки високо технологични части за 

производството си. Отбелязан е 

значителен напредък в опитите за 

производство на цели шасита за 

автомобили, което води до отпадане на 

редица съпътстващи производствени 

дейности и направата на нужната за тях 

инструментална екипировка. Всичко това 

неминуемо ще доведе до намален разход 

на суровини и енергия, респективно и до 

положителен ефект за екологията. Всичко 

това е възможно чрез комбинацията от 

генеративно проектиране и 3D 

принтиране. 

 

Положителни страни на технологиите за 

АП 

Липсата на фиксиран екологичен и 

финансов разход за инструментална 

екипировка може да доведе до ценови 

предимства или намаляне на специфичната 

консумация на енергия (Telenko и 

Seepersad 2012). Тези изводи са в сила за 

АП, където производствените количества 

са малки. Във връзка с подобренията на 

устойчивостта във фазата на използване, 

анализът на жизнения цикъл дава някои 

доказателства, че АП може да бъде 

едновременно по-евтино и по-

благоприятно от околната среда, отколкото 

конвенционалните производствени 

пътища. Но дори този генерален извод се 

изправя пред изключения и усложнения, 

което го прави отправна точка за 

екологична оценка, а не заключение. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Да се направи реалистична екологична 

оценка на последиците от бързото 

навлизане на 3D принтерите в 

производството на детайли, както в 

промишлени, така и в домашни условия е 

само по себе си една много трудна задача. 

Трудностите са свързани основно с 

проучване на целия жизнен цикъл на 

продукта, като се започне от 

производството на суровини до 

рециклирането. За да се изгради надеждна 

оценка на въздействието на АП върху 

околната среда, трябва да се проучат 

редица аспекти извън производствения 

етап, експлоатационната фаза и след края 

на жизнения цикъл. Абстрахирайки се от 

посочените затруднения в рамките на 

настоящата статия са разгледани някои 

основни екологични аспекти на 3D 

принтирането - енергийната ефективност 

на процеса, ефектите от подобрените 

характеристики на произведените детайли 

и предимствата на 3D принтирането 

спрямо конвенционалните технологии. 

Всичко това налага един важен извод, а 

именно че сложността на оценката на 

екологичните последици от прилагане на 

3D принтирането предполага, че неговото 

внедряване няма автоматично да генерира 

нетни ползи за околната среда. Друг важен 

извод е, че анализираните екологични 

аспекти е трудно да се приемат за 

изчерпателно развити. Те не дават 

окончателни отговори, а по скоро поставят 

въпроси за следващи подробни 

изследвания по темата. 
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Резюме. Опреснение морской воды становится все более актуальным фактором для устойчивого 

развития многих регионов. В ближайшие десятилетия для водоснабжения населения и потребностей 

сельского хозяйства будет опресняться вода из различных водоемов, в том числе и из Черного моря. Одной 

из наиболее энергоэффективных технологий опреснения морской воды является механическое сжатие 

пара (МСП). В статье выполнено математическое моделирование опреснительной установки с 

механическим сжатием пара. Определены режимы работы опреснительной установки, обеспечивающие 

минимальную себестоимость опресненной воды при различной солености морской воды. Установлено, для 

каждого значения солесодержания морской воды существует оптимальное значение солесодержания 

кипящего рассола в испарителе. Получена аппроксимирующая зависимость для расчета оптимального 

солесодержания. 

 

Ключевые слова:  устойчивое водоснабжение, опреснение морской воды, механическое сжатие пара, 

математическое моделирование 

 

Abstract. Desalination of sea water is becoming an increasingly important factor for the sustainable development of 

many regions. In the coming decades, water from the various reservoirs, including from the Black Sea, will be 

desalinated for water supply of the population and the needs of agriculture. One of the most energy efficient 

technologies for the desalination of seawater is mechanical vapor compression (MVC). The article contains 

mathematical modeling of a desalination plant with mechanical vapor compression. The modes of operation of the 

desalination plant, which provide the minimum cost of desalinated water at different salinities of seawater, have 

been determined. It is established that for each value of the salt content of sea water there is an optimal value of the 

salt content of boiling brine in the evaporator. A correlation is obtained for calculating of the optimal salt content.  

 

Key words: sustainable water supply, seawater desalination, mechanical vapor compression, mathematical 

modeling 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Устойчивое водоснабжение населения 

является одним из важнейших факторов 

устойчивого развития. Однако, по прогнозам 

аналитиков, в ближайшие десятилетия 

пресная вода станет одним из наиболее 

дефицитных ресурсов в мире. Всё большее 

количество стран и регионов будут 

потреблять опресненную воду [1]. Коснётся 

эта проблема юга Украины и других стран, 

расположенных на побережье Черного моря, 

где преобладает засушливый климат [2]. 

Цель данной статьи – проанализировать 

перспективы опреснения воды Черного моря 

и сравнить ожидаемую стоимость 

опресненной воды со стоимостью воды, 

получаемой из других морей и океанов. 

Основное внимание уделено технология 

механического сжатия пара (МСП), 

имеющей ряд преимуществ по сравнению со 

своим главным конкурентом – технологией 
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обратного осмоса (ОО). При сопоставимой 

себестоимости технология МСП 

обеспечивает значительно лучшее качество 

воды. Кроме того, установки МСП проще в 

эксплуатации и не нуждаются в регулярном 

техническом обслуживании со стороны 

фирмы-производителя мембран. 

Установки с механическим сжатием пара 

небольшой производительности автономны и 

экономически выгодны, и могут 

использоваться для орошения 

сельскохозяйственных земель, 

водоснабжения домов, гостиниц и т.д. 

 

II. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 
Cхема опреснительной установки с 

механическим сжатием пара приведена на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1  Схема опреснительной установки с 

механическим сжатием пара. 

 

Исходная вода разбрызгивается через 

форсунки 1, попадая на наружную 

поверхность нагретых труб испарителя-

конденсатора 2. Там вода испаряется в 

тонких пленках. Рассол стекает вниз и 

откачивается насосом 3, а пар через 

туманоуловитель (дефлегматор) 4 поступает 

в компрессор 5. Сжатый и нагретый пар 

поступает в трубы 2, где он охлаждается и 

конденсируется. Конденсат откачивается 

насосом 6. Горячий конденсат и горячий 

рассол в теплообменнике 7 отдают тепло 

питающей морской воде. Вакуум-насос 8 

поддерживает внутри испарителя-

конденсатора вакуум, что обеспечивает 

кипение морской воды при заданной 

температуре (обычно не выше 70 °C). 

Следует отметить, что благодаря сжатию 

пара рассматриваемая установка реализует 

принцип теплового насоса: 

низкопотенциальная энергия уходящих 

потоков трансформируется в 

высокопотенциальную при повышении 

температуры, и передается кипящей 

исходной жидкости. Такая система снижает 

затраты энергии на производство дистиллята 

в десятки раз. 

Стационарная математическая модель 

опреснительной установки с механическим 

сжатием пара разработана в [3, 4]. Однако 

приведенная там система уравнений является 

переопределенной, в результате чего 

итерационный процесс решения приводит к 

«тривиальному» нулевому решению. 

Проблема возникает из-за того, что сжатие 

пара в компрессоре предполагается 

адиабатным, что однозначно определяет не 

только давление, но и температуру сжатого 

пара. Поэтому в [5, 6] был введен 

дополнительный параметр «избыток 

мощности», учет которого обеспечил 

сходимость решения системы уравнений во 

всём исследованном диапазоне. 

В ранее выполненных расчетах [3…5] 

принималось только одно значение 

массового солесодержания морской воды – 

4,2 %, что соответствует условиям Красного 

моря. 

В данной статье, используя ранее 

разработанную математическую модель, 

определяются оптимальные режимы работы 

опреснительных установок с механическим 

сжатием пара при различной солености 

морской воды, соответствующей различным 

морям и заливам. Это позволило, в 

частности, оценить стоимость опресненной 

воды для условий Черного моря. 

Влияние солености морской воды на 

работу опреснительной установки 

определяется параметром BPE – 

повышением температуры кипения по 

сравнению с температурой кипения пресной 

воды. Эту величину можно рассчитать с 

помощью системы уравнений, приведенной в 

[4], и переписанной с учетом правил 

вычисления полиномов: 
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 6 4 24,02 10 1,883 10 8,25431 10       A T T

 7 5 45,2 10 9,02 10 7,625 10        B T T
 

 8 6 43 10 3 10 1,522 10        C T T
 

    BPE CX B X A X
 

где BPE – повышение температуры кипения, 

˚С; 

Т – температура кипения, ˚С; 

Х – массовое солесодержание, %. 

На рис. 2 приведены графики зависимости 

параметра BPE от солесодержания при 

постоянной температуре рассола. 

 

 
Рис. 2 Зависимость параметра BPE от 

солесодержания при постоянной температуре 

рассола 60T ˚С («––––») и 70T ˚С («– – »). 

 

Анализ влияния различных 

эксплуатационных параметров показал, что 

на себестоимость воды влияет не 

непосредственно солесодержание морской 

воды fX
, а солесодержание кипящего 

раствора в испарителе bX . Поскольку часть 

поступающей морской воды испаряется, 

концентрация bX  всегда больше, чем fX
. В 

процессе работы опреснительной установки 

концентрация bX  определяется расходом 

питающей морской воды fM
. Связь между 

этими параметрами следует из уравнений 

сохранения массы воды и соли: 

f b

b b f

M X

M X X



,  (1) 

где fM
 – массовый расход поступающей 

морской воды, кг/с; 

dM
 – массовый расход производимого 

дистиллята, кг/с. 

При выборе режимов работы опреснителя 

необходимо минимизировать отложение 

накипи на стенках испарителя. Как известно, 

при температуре кипения рассола до 75˚С 

преобладает отложение карбоната кальция, 

от 75˚С примерно до 110˚С – гидроксида 

магния, а свыше 110˚С – отложение 

сульфатной накипи [7]. В большинстве 

судовых опреснительных установок 

рекомендуется поддерживать температуру 

кипения bT  не выше 70˚С путем создания в 

установке соответствующего вакуума [7]. С 

этими рекомендациями согласуются данные 

работы [4],  где в расчетных примерах, 

ориентированных на практическое 

применение, принимается температура 

кипящего рассола 60˚С, а солесодержание – 

7%. 

На рис. 3 показаны соотношения расходов 

f dM M
, обеспечивающие заданную 

концентрацию рассола bX  при 

солесодержании морской воды 1,8%. 

 
Рис. 3 Зависимость отношения расходов воды 

f dM M
 от солесодержания кипящего рассола 

bX  при солесодержании морской воды 

fX
=1,8%. 

Методика расчета приведенных годовых 

затрат на производство опресненной воды 

приведена в [5]. Согласно принятым 

допущениям, вся поступающая морская вода 

нагревается до температуры кипящего 

рассола в испарителе bT
. После испарения 

части воды, уходящий рассол должен отдать 

теплоту поступающей морской воде. 

Поэтому увеличение расхода питающей 

морской воды fM
 требует значительного 

увеличения площади предварительных 

теплообменников. 
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Методика учитывает все капитальные и 

эксплуатационные затраты, за исключением 

затрат на персонал, которые определяются не 

техническими параметрами установки, а 

размерами предприятия, законодательством 

конкретной страны и т.д.  

В качестве целевой функции оптими-

зации, по аналогии с большинством 

публикаций по теме (например, в [8]), была 

выбрана себестоимость одного кубометра 

опресненной воды. Пересчет годовых затрат 

к себестоимости одного кубометра воды 

проводился при условии, что опреснительная 

установка работает 22 часа в сутки и 360 

суток в году. Рассматривалось влияние на 

целевую функцию удельной площади 

испарителя-конденсатора и солесодержания 

кипящего раствора. По каждому из этих 

параметров выполнялась одномерная 

оптимизация. 

Одним из важнейших конструктивных 

параметров, влияющих на стоимость воды, 

является площадь испарителя-конденсатора 

(hidden heat exchanger) eA
, относящаяся к 

аппарату с производительностью 1 кг/с. Задав 

этот параметр можно однозначно определить 

требуемую мощность компрессора, площади 

вспомогательных теплообменников и 

потребляемую электрическую мощность, и, 

следовательно, капитальные и 

эксплуатационные затраты. 

 

 
Рис. 4. Зависимость компонентов затрат от 

удельной площади теплообмена в испарителе-

конденсаторе. 

«––––» – приведенные суммарные затраты; 

«– – –» – приведенные капитальные затраты; 

«–·–·–» – удельные эксплуатационные затраты. 
 

 

 

На рис. 4 в качестве примера показаны 

зависимости приведенных капитальных 

затрат, эксплуатационных затрат и 

суммарных затрат от удельной площади 

испарителя-конденсатора eA
, рассчитанные 

при солесодержании морской воды fX
=1,8 

% (Черное море) и солесодержании кипящего 

рассола bX = 2,7 %. 

Из рис. 4 видно, что при увеличении 

площади поверхности теплообмена 

испарителя-конденсатора возрастают 

капитальные затраты из-за увеличения 

стоимости теплообменника. Но при этом 

уменьшаются эксплуатационные затраты 

благодаря снижению потребления 

электроэнергии. 

В исследуемом диапазоне кривая 

приведенных суммарных затрат не имеет 

явного минимума. Однако удельные 

площади поверхности испарителя-

конденсатора свыше 1000 м
2
 признаны 

нереальными, так как это приводит к 

увеличению стоимости перевозки и монтажа 

оборудования, не учтенных непосредственно 

в данной модели. 

На рис. 5 показаны зависимости 

приведенных суммарных затрат от 

относительной площади теплообменника при 

fX
=1,8 % (Черное море) и при различных 

значениях bX
. 

 
Рис. 5 Зависимость суммарной стоимости 1 м

3
 

опресненной воды при fX =1,8 %  и 

различных значениях солесодержания 

кипящего рассола: 

«– – –» – 2bX %;   «––––» – 3bX %; 

«–·–·–» – 4bX %. 
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Из рис. 5 видно, что суммарные затраты 

имеют минимальные значения, когда bX
 

составляет около 3 %. 

Дальнейшие расчеты выполнялись для 

постоянной поверхности теплообмена 

испарителя-конденсатора eA
= 1000 м

2
. На 

рис. 6 показаны зависимости суммарных 

затрат С от bX
 для условий Черного и 

Средиземного морей и Персидского залива. 

 
Рис. 6. Зависимость себестоимости опресненной 

воды C от солесодержания кипящего рассола 

bX : 

«––––» – 1,8fX % (Черное море); 

«– – –» – 3,7fX % (Средиземное море); 

«–·–·–» – 4,8fX % (Персидский залив). 

Из рис. 6 видно, что каждому значению 

солености морской воды fX
 соответствует 

некоторое оптимальное значение солености 

кипящего рассола bX . Очевидно также, что в 

условиях Черного моря может быть 

достигнута наименьшая стоимость 

опресненной воды – примерно 0,41 USD/m
3
. 

 

На рис. 7 оптимальные значения 

солесодержания кипящего рассола 

представлены как функции от 

солесодержания питающей морской воды. 

Оптимальные значения bX  можно 

аппроксимировать линейной зависимостью 
0,050292 1,2138b fX X 

.  

Коэффициент детерминации полученного 

уравнения близок к единице (
2R  = 0,9996), 

что говорит о хорошем соответствии 

аппроксимирующей зависимости и исходных 

точек. 

 

 

 Рис. 7. Оптимальные значения 

солесодержания рассола bX  для различных 

значений fX
. 

 

Оптимальное солесодержание рассола 

можно поддерживать путем регулирования 

расхода питающей морской воды в 

соответствии с формулой (1). Например, из 

рис. 3 видно, что солености морской воды 
1,8fX

% и оптимальному значению bX =2,7 

% соответствует отношение расходов 

3
f

b

M

M . 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполнено математическое 

моделирование опреснительных установок с 

МСП, что позволило определить их 

оптимальные эксплуатационные параметры 

при опреснении воды из различных 

водоемов. 

Выявлены эксплуатационные параметры, 

оказывающие наиболее существенное 

влияние на стоимость опресненной воды. 

Исследовано влияние этих параметров на 

приведенные капитальные затраты и 

эксплуатационные затраты. 

Одним из важнейших факторов, 

влияющим на себестоимость опресненной 

воды, является солесодержание рассола, 

кипящего в испарителе. Расчеты показали, 

что каждому значению солености морской 

воды fX
 соответствует некоторое 

оптимальное значение солености кипящего 

рассола bX . Получена аппроксимирующая 

зависимость для оптимального 

солесодержания рассола. 
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Опреснение воды Черного моря с 

помощью установок МСП, например, для 

потребностей сельского хозяйства, может 

стать в ближайшие десятилетия 

экономически выгодным благодаря низкому 

солесодержанию морской воды. Однако 

препятствие для широкого внедрения 

установок МСП состоит в том, что на рынке 

отсутствуют компрессоры, предназначенные 

для сжатия водяного пара со степенью 

сжатия 1,2 – 1,5 с уплотнениями, 

выдерживающими вакуум около 0,8 – 0,9 bar 

как на входе, так и на выходе. 
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Резюме. Новый метод визуальной диагностики структуры потоков жидкостей и газов показал: при 

ламинарном режиме размеры поперечного распределения слоев с разной величиной скорости; в 

турбулентной струе выявлен дискретный участок с четко выраженной границей и когерентными 

структурами в продольном сечении, которые отвечают за вовлечение внешних сред и их перемешивание. 

Полученная информация о структуре потоков, устойчивой в поперечном и продольном сечениях позволяет 

говорить о необходимости перехода от моделей сплошной среды и осредненных параметров 

турбулентности к парадигме структуры потоков. Совершенствование геометрии проточных частей в 

соответствии с выявленными закономерностями организации процессов движения деформируемых сред 

дает возможность повышения энергетической и экологической эффективности технологических 

процессов, а также разработке мероприятий по улучшению экологического состояния городской среды за 

счет организации потоков воздуха. 

 

Ключевые слова: турбулентность, структура потоков, эффективность, экологические проблемы, 

совершенствование проточных частей 

 

Abstract. A new method of visual diagnostics of the structure of the flow of liquids and gases showed: in the laminar 

mode, the sizes of the transverse distribution of layers with different speeds; in a turbulent jet, a discrete section with 

a clearly defined boundary and coherent structures in longitudinal section, which are responsible for the 

involvement of external media and their mixing, are revealed. The obtained information on the structure of flows, 

which is stable in the transverse and longitudinal sections, suggests that it is necessary to switch from continuum 

models and averaged parameters of turbulence to the paradigm of flow patterns. Improving the geometry of flow 

parts in accordance with the identified laws of the organization of the processes of movement of deformable media 

makes it possible to increase the energy and environmental efficiency of technological processes, as well as to 

develop measures to improve the ecological condition of the urban environment by organizing air flow. 

 

Key words:  turbulence, flow structure, efficiency, environmental problems, improvement of flow parts 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В декларации тысячелетия по 

устойчивому развитию отмечено, что к 2030 

году необходимо увеличить глобальный 

показатель энергетической и экологической 

эффективности. Анализ показал, что самые 

низкие показатели эффективности имеют 

процессы, связанные с движением жидкостей 

mailto:arsiry@te.net.ua
mailto:sir.kravchenko777@gmail.com
mailto:maria.kiminchidzi@gma.%20com
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и газов. Последние годы много исследований 

посвящено анализу существующих и 

разработке новых показателей 

эффективности [1, 2]. Необходимо отметить, 

что показатели эффективности можно 

отнести как к разного рода технологических 

процессам, так и к системам экологического 

состояния городов, особенно при решении 

сложных проблем организации потоков 

воздуха в местах интенсивных транспортных 

потоков. Гидравлические исследования с 

использованием визуализации потоков могут 

помочь в решении задач оптимизации 

процессов, связанных с движением 

жидкостей и газов как в технических 

приложениях, так и при решении проблем 

развития городов. В статье обсуждается 

важная роль визуальных исследований при 

выявлении законов организации структуры 

потоков для решения проблем 

гидродинамики. 

 

II. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 
Актуальность возможности решения 

проблем гидродинамики хорошо 

сформулированы в лекциях по физике 

Фейнмана [3]: "Существует очень старая 

физическая проблема, общая многим 

отраслям деятельности и науки. Это не 

проблема поиска новых элементарных 

частиц… В простейшей форме задача такова: 

спрашивается: какое нужно давление, чтобы 

переместить сквозь трубу заданное 

количество воды? И никто, основываясь 

только на законах и на свойствах самой воды, 

не умеет ответить на этот вопрос". То есть 

отсутствие теоретически обоснованных 

законов гидродинамики одна из самых 

актуальных проблем технического прогресса. 

Для примера, в энергетике затраты энергии 

на собственные нужды составляют 5 – 15%, а 

шум при работе оборудования иногда 

превышает 100 ДБ.  Не зря общее название 

насосов, вентиляторов и компрессоров, 

которые обеспечивают сжатие и транспорт 

деформируемых сред, является – 

нагнетатели. То есть, главная задача 

проектировщика при разработке 

гидравлических систем подобрать 

нагнетатель, который создаст такое 

начальное давление, которое позволит 

продавить потоки через сопротивления. 

Среди природоохранных задач проблемы 

организации воздушных потоков в районах 

автомобильных магистралей приобретают 

все большую актуальность. Отсутствие 

законов аэродинамики делает неизбежным 

высокий уровень загазованности городов и 

шума в районах магистралей, а в Китае эта 

проблема уже на грани экологической 

катастрофы.  

Низкую результативность исследований 

гидродинамических процессов в первую 

очередь можно объяснить оптической 

прозрачностью жидкостей и газов. 

Человеческое восприятие более 60% 

осуществляется зрением и привычным 

является дискретное восприятие конкретных 

объектов, поэтому из-за отсутствия 

информативных методов визуальных 

исследований современные представления о 

процессах в текучих средах мало отличаются 

от рисунков Леонардо да Винчи [4]. 

 

 
a. 

 
б. 

Рис. 1 Представления о потоке жидкости. 

а. рисунки потоков Леонардо ла Винчи; 

б. визуализация струи дыма. 
 

Визуальные исследования физического 

процесса движения жидкостей либо газов 

могут обеспечить картину мгновенных 

значений или массива данных о процессах в 

потоках. Для сравнения можно провести 

результаты двух экспериментов. Первый 

гидравлический эксперимент Д.И. 

Менделеева (1880г) позволил выявить, что 

при малых расходах потери давления ΔP 

пропорциональны скорости потока V в 

первой степени ΔP = f(V), а при больших 

расходах – потери давления 
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пропорциональны скорости потока во второй 

степени ΔP = f(V
2
). Не смотря на большое 

количество экспериментов, полученные 

зависимости только качественно 

характеризуют зависимости параметров 

потерь давления от величины скорости, так 

как характеризуют ограниченное количество 

параметров. Поэтому результаты первого 

эксперимента мало известны и только 

подтверждают актуальность второго 

эксперимента с визуализацией потоков. 

Второй эксперимент – визуальные 

исследования Осборна Рейнольдса (1883г) 

дали результаты которые широко 

используются и являются основой 

представления процессов движения 

жидкостей и газов [4]. 

 
Рис. 2 Экспериментальный стенд Рейнольдса 

 

Визуальная фиксация перехода структуры 

потоков из устойчивого слоистого течения к 

пульсирующему турбулентному режиму, а 

также сочетания геометрических и 

гидравлических параметров, соответ-

ствующих этому переходу, позволили 

разработать уникальный параметр Reкр = V 

l/ = 2320 – критическое число Рейнольдса, 

которое однозначно характеризует процесс 

дискретного изменения структуры потока 

при монотонном изменении скорости 

движения. 

Критическое число Рейнольдса 

характеризует базовое значение для всех 

вариантов сочетания параметров процессов 

движения жидкостей и газов на Земле. 

Например: при сопоставимых гео-

метрических параметрах l движения воды и 

воздуха, для возникновения процесса 

перехода от ламинарного режима к 

турбулентному скорость воздуха V будет 

больше скорости воды на столько, на сколько 

кинематическая вязкость  должна быть 

меньше. 

Исследования Рейнольдса подтверждают 

важность визуальных исследований потоков 

для определения фундаментальных 

закономерностей процессов движения 

различных жидких и газообразных сред. При 

этом не менее важно параллельно должны 

быть выполнены гидравлические экспе-

рименты, позволяющие определить 

численные комплексы и формулы правильно 

отражающие закономерности процессов, 

выявленные в визуальных исследованиях. 

Можно отметить, что несмотря на наличие 

гидравлических справочников с большим 

количеством информации эффективность 

гидравлических систем остается крайне 

низкой [5].  

Опыт 30 лет использования метода 

выявления или диагностики структуры 

потоков показал возможность решения 

сложных задач при движении жидкостей и 

газов, а организация структуры потоков 

может стать ключом к решению многих 

проблем турбулентности. 

 

 
а. 

 
б. 

Рис. 3 Визуализация структуры потоков. 

а) Ламинарный режим течения;  

б) Турбулентный режим течения. 
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Результаты визуальных исследований 

структуры струи могут быть использованы 

при совершенствовании проточных частей 

существующих устройств различного рода 

[6]. На рис. 3 показана методика 

разработки каналов переменного сечения 

на основе использования визуально 

выявленной информации о 

гидродинамической структуре потока в 

поперечном и продольном сечениях. 

 
Рис. 4 Методика разработки каналов 

переменного сечения, но основе информации о 

структуре потока. 

 

Каналы переменного сечения, 

разработанные с учетом дискретных 

структур, имеют большие значения 

эффективности движения потоков так как 

величины коэффициента гидравлического 

трения  таких каналов на 10 - 30% меньше, 

чем у каналов с параллельными стенками. 

Также каналы переменного сечения можно 

использовать для улучшения массообменных 

и инжекционных процессов, обеспе-

чивающих удаление автомобильных газов из 

зоны жизнедеятельности [7]. 

Во многих научных исследованиях для 

описания или оправдания непредвиденных 

результатов часто используют фактор 

структурообразования [8], однако проблемы 

низкой эффективности гидродинамических 

процессов остаются неизменными. 

Согласившись с утверждением, что причиной 

резкого изменения (улучшения или 

ухудшения) свойств объекта при монотонном 

изменении отдельных параметров, можно 

считать структурные изменения этих 

объектов, можно говорить о изменении 

парадигмы научных установок или 

изменения идеологи в научных 

исследованиях в разных отраслях науки. 

Понятие структуры употребляется для 

решения философских, научных и 

технических проблем уже много веков. 

Аристотель утверждал, что целое по своей 

сути включает в себя больше, чем 

содержится в простой сумме составляющей 

его частей.  

Структурный подход к исследованию 

различных систем может выступать в 

качестве способа определения формы, 

взаимосвязи отдельных элементов или 

компонент и самое главное можно ставить 

задачу правильной организации или 

структуры отдельных элементов с заданными 

свойствами, что может дать новый уровень 

качества искусственно созданных систем. 

Практическое применение каналы 

переменного сечения с учетом дискретных 

структур могут найти в системах защиты 

городской среды от негативных факторов 

транспорта – загрязнений воздуха 

выхлопными газами, шумом автомобилей. 

Эти факторы стали представлять особую 

опасность не только для физического 

здоровья горожан, но и для их 

психологического комфорта. Визуализация 

воздушных потоков при проектировании 

защитных щитов от шума в точках 

концентрирования загрязнений позволит 

оптимизировать размеры щитов, углы 

установки, характер зазоров. Такие 

конструкции в сочетании с использованием 

растений может не только сократить затраты 

на их изготовление, но и существенно 

повысить эффективность локализации и 

удаления загрязнений вдоль магистралей и 

сможет существенно оздоровить городскую 

среду. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основная причина существенных 

трудностей решения задач оптимизации 

оборудования и устройств, связанных с 

движением жидкостей и газов, является 

оптическая прозрачность потоков.  Поэтому, 

структура потоков остается мало изученной. 

Современные технологические и 
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биологические системы имеют низкую 

эффективность, а их функционирование 

часто имеет высокий уровень шума, 

вибрации и других проблем. 

Инновационный метод визуальной 

диагностики структуры потока позволяет 

обнаружить ранее неизвестную информацию 

о законах движения жидкостей и газов. Новая 

модель «структура потока» должна заменить 

старую модель «турбулентности», где хаос 

«усредненных параметров» является 

препятствием при решении задач 

оптимизации технических и экологических 

процессов. 
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ТУРИЗЪМ В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 
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Резюме. С настоящата сатия авторът си поставя за цел да представи  проблемните въпроси 

обвързващи устойчивото развитие с националната правна рамка и процесите в глобален мащаб. 

Разгледани са основите на устойчивият туризъм в контекста на глобалните климатични промени. 

Статията е с е с интердисциплинарен характер изследващ националните законодателства в 

страните от ЕС, международното право, екологично право Водещо значение има отговорът на 

въпроса в какъв свят живеем и какъв свят ще оставим за бъдещите поколения. В този дух са 

изработени и документите на международните организации, чиято активност е концентрирана 

върху осигуряването на устойчивото развитие.  

 

Ключови думи: устойчиво развитие, туризъм, климатични промени, концепция, политики и 

стратегия 

 

 Abstract. With this article, the author aims to present problematic issues linking sustainable development to 

the national legal framework and processes on a global scale. The foundations of sustainable tourism are 

addressed in the context of global climate change. The article has an interdisciplinary nature that explores 

national laws in EU countries, international law, environmental law. The key is the answer to the question of 

what kind of world we live in and what kind of world we will leave for future generations. In this spirit, the 

documents of the international organizations whose activity is focused on the provision of the sustainable 

development are produced. 

 

Key words:  sustainable development, tourism, climate change, concept, policies and strategy 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Една от най-важните особености на 

нашето съвремие е изострянето и 

сложното преплитане на глобалните 

проблеми, които имат взаимнозависим 

социално-икономически, демографски, 

природно-ресурсен и екологичен характер, 

но засягат най-вече отношенията между 

природата и обществото. Очевидно е, че не 

можем да си позволим да използваме 

енергията, горските, земните, растителните 

и животинските ресурси, да регулираме 

нарастването на градовете и да 

произвеждаме промишлена продукция 

така, както сме го правили преди. За 

разрешаването на глобалните проблеми на 

нашето съвремие са необходими не само 

обединените усилия на всички държави, но 

и промяна в съвременните нагласи и 

модели на поведение на правителствата, 

бизнеса, групите и индивидите, както и 

развитие на науката и приложение на 

технологията. Необходима е и обща 

методологична основа, чрез която да се 

балансират приоритетите в развитието на 

съвременната цивилизация. Тази 

необходимост предизвиква появата на 

концепцията за устойчиво развитие, която 

се превръща в нова парадигма на 

съвременното обществено развитие.  

Обект на изследване в настоящата 

статия са Националните стратегии за 

постигане на устойчиво развитие, както и 

тяхното въздействие върху икономиката на 

Република България. Предмет на анализ е 

действащата в момента Национална 

стратегия за развитие на Република 

България, която е приета от Народното 
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събрание и е с период на активност до 

2020г. 

II. ОСНОВЕН  ТЕКСТ 

1.Какво представляват националните 

стратегии 
Стратегията е план на висше ниво, 

койтото цели постигането на една или 

повече целипри определени условия. 

Стратегията е от значение, тъй като 

ресурсите за постигане на тези цели 

обикновено са ограничени. Стратегията 

обикновено включва полагане на цели, 

определяне на действия за постигане на 

целите и мобилизиране на ресурсите, за 

тяхното  осъществяване. Тя описва как 

поставените цели да се постигнат чрез 

използване на съответни ресурси. 

Стратегията включва дейности като 

стратегическо планиране и стратегическо 

мислене. 

Националните стратегии са водещите 

стратегически и програмни документи, 

които конкретизират целите на политиките 

за развитие на държавата за определен 

период от време. Визията, целите и 

приоритетите на тези документи са 

дефинирани на базата на изготвен за целта 

социално-икономически анализ, както и на 

получените становища в рамките на 

публичните дискусии на всеки един етап 

от изработването на документа. 

Стратегиите трябва да бъдат реалистични: 

от една страна трябва да бъдат изпълними 

като заложени цели, а от друга страна, да 

бъдатосъществими  като разполагаеми 

ресурси. Те имат дългосрочен характер. 

Изготвят се от съответното Министерство, 

одобряват се от Министерски съвет и се 

приемат от Народното събрание. 

2. Определение за устойчиво развитие 

Няма единно определение за Устойчиво 

развитие. Устойчиво е това  развитие, при 

което се задоволяват потребностите на 

настоящото, без да се излага на рискове 

възможността на бъдещите поколения да 

задоволяват своите собствени потре-

бности. То съдържа в себе си две ключови 

идеи.  На първо място е идеята за 

задоволяване на потребностите и особено 

на най-съществените потребности на 

бедните по света, на които трябва да бъде 

даван абсолютен приоритет и на второ е 

идеята за ограниченията, наложени от 

състоянието на технологията и на 

обществената организираност върху 

способността на околната среда да 

задоволява сегашни и бъдещи 

потребности. Най-популярната дефиниция 

на устойчивото развитие е формулирана в 

доклада на Световната комисия по околна 

среда и развитие „Нашето общо бъдеще“ 

(известен като доклад „Брундтланд“, 

1987): „Устойчиво е развитието, което 

удовлетворява нуждите на настоящето, без 

да подлага на риск способността на 

бъдещите поколения да задоволяват своите 

нужди“
2
. Нейната централна идея е 

съобразяването на задоволяването на 

човешките потребности с ограничеността 

на ресурсите, както и равнопоставеността 

между сегашното и бъдещите поколения. 

Тъй като тази дефиниция е твърде обща, се 

появяват и редица други дефиниции. Те са 

насочени към конкретизиране на 

понятието в различни аспекти и до голяма 

степен отразяват и еволюцията на самата 

концепция, която е в процес на развитие. 

Тези дефиниции най-общо определят 

идята на съвременния облик на понятието 

и са насочени към няколко основни 

аспекта: 

- устойчивото развитие е процес на 

промяна, в който експлоатацията на 

ресурсите, насоките на инвестициите, 

ориентацията на технологичното развитие 

и институционалната промяна са във 

взаимна хармония и подобряват както 

сегашния, така и бъдещия потенциал за 

задоволяване на човешките потребности и 

желания 

- устойчиво развитие е това, при което 

се осигуряват основни екологични, 

социални и икономически услуги за 

всички членове на общността, без да се 

застрашава жизнеността на естествените, 

изградените и социалните системи, от 

които зависи осигуряването на тези 

системи 

- устойчиво е това развитие, което 

гарантира постоянен растеж на качеството 

на живота и усъвършенстване на 

личността 

                                                 
2
www.papertiger-bg.com/Brundland.html 
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Постигането на устойчиво развитие 

може да се осъществи само съзнателно от 

човека, тъй като само той насочва 

протичането на процесите и явленията. 

Щом като съзнателно се управлява този 

процес от хората следва да има консенсус 

между тях във връзка с очакваните 

резултати и начините за тяхното 

постигане. Няма съмнение, че при 

наличието на противоречие и конфликти е 

немислимо да се говори за постигането на 

устойчивост. 

3.Възникване и развитие на идеята за 

устойчиво развитие 

Вредите върху околната среда се 

извършват незабележимо и твърде бавно, 

за да бъдат осъзнати, и се привиква с тях. 

Но когато се установи, че равновесието в 

природната система е нарушено, тогава се 

оказва, че това е катастрофално и 

необратимо следствие от нехайното 

отношение към нея. Осъзнавайки това, 

ООН организира „Международна 

конференция по околна среда и развитие“ 

в Рио де Жанейро през 1992г., за да вземе 

мерки за възпиране на безжалостните 

увреждания на околната среда и да 

пропагандира устойчивото развитие. Тази 

конференция е известна като „Срещата на 

върха“ от 1992г., или „Конференцията в 

Рио“. „Дневен ред 21“ е резултат от този 

форум. Това е документ, който набелязва 

международен план за действие, за 

постигане на устойчиво развитие. 

Четиринадесет от общо тридесет и седем 

раздела са посветени пряко на опазването 

на средата и рационалното използване на 

нейните ресурси. В него се предлага 

ефективно съчетаване на грижите за 

околната среда и развитието на 

обществото, заложен е подхода „отдолу 

нагоре“, което означава широко участие на 

обществеността в процесите на вземане на 

решения. Други особено значими 

международни документи, приети на 

конференцията са конвенциите за промяна 

на климата и за биологичното 

разнообразие.Обновена стратегия за 

устойчиво развитие е приета от 

Европейския съвет през юни 2006г. Тя е 

насочена към седем основни 

предизвикателства: изменение на климата 

и чиста енергия, устойчив транспорт, 

устойчиво потребление и производство, 

опазване и управление на природните 

ресурси, обществено здраве, социално 

включване, демография и миграция, както 

и световната бедност. Тази стратегия се 

доразвива на базата на споразумението, 

постигнато на Европейския съвет през 

март 2007г. като една от насоките е 

съгласуването на различните политики, 

като изисква редовно оценяване на 

икономическото и социалното 

въздействие, както и въздействието върху 

околната среда. 

Устойчивото развитие не е обективна, 

освободена от ценности идея, на която 

може да съответства конкретно състояние 

дори и в далечното бъдеще. То трудно 

може да се схваща и като цел с 

предварително зададени параметри. По-

скоро то може да се интерпретира като 

процес или още по-точно като подход или 

философия на развитието, като идея с 

обща регулация. Затова концепцията не 

дава еднозначни указания за действие по 

конкретни въпроси. Устойчивото развитие 

е универсална идея, която се 

операционализира във всеки конкретен 

случай. 

При изясняването на устойчивото 

развитие следва да се предвидят някои 

основни моменти в неговото съдържание: 

-Удовлетворяване на разумните 

потребности на хората, като се изхожда не 

само от настоящето, но и от бъдещето. 

Задоволяването на разумните потребности 

на хората е предпоставка за безкризисно 

развитие. 

-Демографското развитие да е в синхрон 

с изменящия се продуктивен потенциал на 

екосистемата. 

- Цялостното развитие трябва да бъде в 

предварително зададени граници 

(икономически, екологически и социални). 

- Земеделието трябва да се развива на 

прилично равнище. Земята да не се 

изтощава над определеното ниво. 

-Провеждане на оздравителни 

мероприятия по околната среда. Важно е 

да се определят точно разходите във 

връзка с екологията във времето . 
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-Търсене на нови решения в 

енергодобива и в строителството. 

-Усъвършенстване на 

разпределителната система, като основната 

цел е да се решат проблемите на 

бедността. 

4.Концепция и принципи на 

устойчивото развитие 

Устойчивото развитие е сравнително 

нова концепция, формирала се през 80-те 

години и намерила широко признание през 

90-те години. Корените й се търсят в края 

на 60-те и началото на 70-те години, когато 

започват да се осъзнават границите, които 

природната среда поставя на човешката 

дейност. Това, което я превръща в 

действително нова концепция е нейното 

глобално значение, съчетаването на 

различни цели, принципи и реализационни 

механизми по един цялостен начин и 

широкото и, в т.ч. на политическо ниво,  

приемане.Концепцията за устойчиво 

развите се основава на пет основни 

принципа: 

- човечеството е действително способно 

да придаде на развитието устойчив и 

дълговременен характер, така че то да 

отговаря на потребностите на хората днес, 

без да лишава бъдещите поколения от 

възможността да удовлетворяват своите 

потребности 

- наличните ограничения в областта на 

експлоатация на природните ресурси са 

относителни. Те са свързани със 

съвременното равнище на техниката и 

социалната организация, а така също и със 

способността на биосферата да се справи с 

последствията от човешката дейност 

- необходимо е да се удовлетворят 

елементарните потребности на всички хора 

и да се предостави на всички възможност 

да се реализират надеждите им за по-

благополучен живот. Бедността, която в 

света е обикновено явление е една от най-

главните причини за възникване на 

екологични и други катастрофи и затова 

трябва да бъде ликвидирана 

- необходимо е да се съгласува начинът 

на живот на богатите с екологичните 

възможности на планетата, в частност с 

относителното потребление на енергия 

- размерите и темповете на растеж на 

населението трябва да са съгласувани с 

променящия се производителен потенциал 

на глобалната екосистема на Земята. 

Приемайки безапелационно принципа 

за равнопоставеност на икономическите, 

социалните и екологичните измерения на 

устойчивостта, не можем да не подчертаем 

очевидния, но често подценяван факт, че в 

крайна сметка както икономическото 

развитие, така и опазването на околната 

среда и нейните ресурси се осъществяват 

заради човека и неговите потребности. 

„Устойчивото развитие е концепция, 

която се изгражда върху основата на 

устойчиви форми на развитие, 

осигуряващи по-висока степен на 

функциониране на системата. Този процес 

не се откъсва от динамиката на разумното 

потребление. Устойчивото развитие е 

обективна необходимост на бъдещето, и за 

неговото осъществяване следва да се 

предприемат ефективни действия“
3
. 

Основните измерения на устойчивото 

развитие са три взаимно свързани 

елемента:икономически, социален и 

екологически.  

В съответствие с това, често се говори 

за три цели на устойчиво развитие: 

екологична цялост, екоефективност и 

екосправедливост. 

Концепцията за устойчиво развитие е 

социално ориентирана. Тя е насочена към 

опазване на социалната и културна 

стабилност, в това число и намаляване на 

броя на разрушителните конфликти. Без 

справедливото разпределение на ресурсите 

и възможностите между всички членове на 

обществото устойчиво развитие е 

невъзможно. Достигането на достоен 

живот и благосъстояние за всички 

граждани на света трябва да стане 

основната цел на световното съобщество. 

За устойчивото развитие най-напред е 

необходимо да се създаде по-равноправно 

общество за всички. Неотменно право на 

всеки гражданин трябва да бъде 

гарантираното минимално жизнено ниво. 

Развитието на социалната съставяща на 

Концепцията за устойчиво развитие е 

                                                 
3
И. Георгиев. М. Манаолов. Екология и устойчиво развитие. 
Унив. изд. Стопанство, София, 1999 г. 
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станало фундаментална идея за 

съблюдаване на правата на бъдещите 

поколения. Природните ресурси на Земята 

се явяват общо наследство на цялото 

човечество, включително и бъдещите 

поколения. За постигане на устойчивото 

развитие, този постоянен резервен фонд 

трябва да се предава от поколение на 

поколение, колкото се може по-малко 

изтощен и замърсен. 

От екологична гледна точка 

устойчивото развитие трябва да обезпечава 

стабилност на биологическите и 

физичните системи. Особено значение има 

жизнеспособността на локалните 

екосистеми, от които зависи глобалната 

стабилност на биосферата като цяло. 

Освен това, под понятието природни 

системи и ареали на живот може да се 

разбира в широк смисъл, включвайки в тях 

и създадената от човека среда, например 

градовете. Основно внимание се отделя на 

опазването на способностите на такива 

системи към изменение, а не към 

запазването им в статично състояние. 

От икономическа гледна точка 

концепцията за устойчиво развитие се 

основава на определението на доходите. В 

действителност полученият днес доход 

фактически не се явява доход, ако такъв не 

може да бъде получен утре, до осъзнаване 

на безперспективността не съотнесено с 

ресурсните възможности на 

икономическия растеж, остава да се 

направи една крачка и такава крачка 

правят авторите на концепцията за 

устойчиво развитие. Ключово за тази 

концепция значение има икономически 

оптималното използване на ограничените 

природни ресурси. Икономическият 

подход се явява стълб на идеята за 

устойчиво развитие, който позволява друг 

прочит на понятието "икономическа 

ефективност". 

Устойчивото развитие следва да се 

изгражда въз основа на система от 

принципи. Те са непосредствено свързани 

с цялостната система на управление. 

Ръководейки се от практическото 

осъществяване на концепцията за 

устойчивото развитие учени и практици се 

обединяват около следните принципи: 

- Взаимна обвързаност между 

икономика, екология и социална политика, 

като не се дава предпочитание на нито 

един елемент на системата. 

- Цялостно решаване на проблемите по 

веригата глобално-частно. 

- Ангажиране на всички във връзка с 

решаването на проблемите: международни 

органи, правителства, фирми, отделни 

граждани. 

- Прозрачност на информацията по 

конкретните проблеми. 

- Разясняване на доктрината „устойчиво 

развитие” пред широките маси и 

мотивиране тяхното участие при 

решаването на съответните въпроси. 

- Недопускане тази доктрина да се 

използва за реализиране на дребни 

държавни и политически цели. 

- Удовлетворяване на разумните 

потребности във връзка с неизбежната 

промяна от консуматорски начин на живот 

към природосъобразен. 

Днес е необходимо устойчиво 

икономическо и социално развитие не 

само на отделни региони и държави, но и 

на цялата планета, като един организъм. 

Човечеството е задължено да поеме 

отговорността за решаването на такава 

мащабна задача. 

5.Политика на устойчиво развитие в 

Република България и връзката й с 

развитието на икономиката. 

Национална стратегия за развитие на 

България до 2020 година 

Политиката за прилагане и 

осъществяване устойчиво резвитие е 

свързана с редица предизвикателства. Те 

могат да се разглеждат като общи(в 

глобалниен аспект) и 

специфични(характерни за съответната 

страна). Анализът показва, че в България 

се проявяват сходни с глобалните 

предизвикателства, но много от тях са 

проявени в по-екстремна форма, поради 

което биха могли да поставят под 

съмнение реализацията на политиката на 

устойчиво развитие. Предизвикателствата 

пред устойчивото развитие са наложени 

или признати задължения, нужди, 

ограничители, съпротиви, източници на 

неустойчивост и свързаните с тях рискове. 
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Те могат да се обособят в няколко основни 

групи, които показват както типа и 

източника на проблемите, така и степента 

на тяхната преодолимост и възможните 

въздействия – императиви; концептуални 

предизвикателства; предизвикателства, 

свързани с обективното състояние и 

развитие на страната; инструментални 

предизвикателства и поведенчески такива. 

Императивите са обективно осъзнати 

или наложени отвън изисквания и 

задължения за приемане на политика, 

основана на принципите на устойчивото 

развитие, както и за осъществяване на 

конкретни действия или спазване на 

определени правила. Те са по принцип 

непреодолими и задават основните 

изисквания към реализацията на 

концепцията. 

Концептуалните предизвикателства са 

обективно заложени в самата концепция за 

устойчиво развитие и са до-голяма степен 

непреодолими като факт, но преодолими 

като ефект. Те следва да бъдат приети като 

даденост, да бъдат разяснявани и да се 

отчитат при конкретните действия за да се 

минимизира риска от формиране на 

неоправдани очаквания и компрометиране 

на общата идея. 

Предизвикателствата на съвременното 

социално-икономическо и политическо 

състояние са теоретично преодолими, но 

изискват най-големи усилия, в т.ч. и 

финансови. 

Инструменталните предизвикателства 

са свързани с инструментите, които трябва 

да осигурят прилагането на устойчивото 

развитие на практика. Част от тях са 

трудно преодолими, тъй като са отражение 

на самата концепция за устойчиво 

развитие. Друга част са преодолими, но 

изискват ясно разбиране, целенасочени 

действия, организационни 

усилия.Поведенческите предизвикателства 

са свързани с необходимостта от промяна 

в мисленето, нагласите и поведението на 

индивидите, групите и институциите в 

посока към устойчивост. Въпреки, че на 

пръв поглед те са лесно преодолими 

поради широкото приемане на 

концепцията за устойчиво развитие, 

досегашният опит показва, че това е 

област, в която ще бъдат необходими 

изключителни усилия и не могат да се 

очакват бързи резултати.Преодоляването 

на предизвикателствата, пред които е 

поставена политиката за устойчиво 

развитие е възможно само ако е 

подкрепено със сериозни финансови и 

институционални усилия. Преходът на 

икономиката към устойчиво развитие 

изисква дългосрочно прогнозиране и 

планиране, ясни и съобразени с 

концепцията на устойчивото развитие 

приоритети, ресурсно обезпечена 

инвестиционна политика, насочена към 

промяна на съществуващата структура 

(имат се предвид не само собствените 

ресурси на държавата, но и възможните 

източници за привличането им), пазарна 

среда, интегриране на икономическата, 

социалната, екологичната и регионалната 

политика, широка по обхват оценка на 

въздействията върху средата, 

информационна осигуреност и мониторинг 

на развитието, и не на последно място 

силна политическа воля и обществено 

разбиране и подкрепа. Не е реалистично да 

се очаква постигане на ситуация на 

абсолютна устойчивост, но е необходимо 

да се оптимизира движението към 

устойчивост, с цел да се засили 

икономиката, което от своя страна би 

способствало за решаване на 

дългосрочните проблеми. 

Националната програма за развитие 

България 2020 (НПР БГ2020) е водещият 

стратегически и програмен документ, 

който конкретизира  целите  на  

политиките  за развитие на страната до  

2020г. НПР БГ2020 е документ за 

националните решения за растеж. Той е в 

съответствие с ангажиментите на България 

на европейско и международно  ниво, но 

въплащава стремежа на държавата за избор 

на национален път за напред. Основните 

предизвикателства, пред които е изправена 

българската икономика през следващите 

години са свързани с преодоляване на 

негативните ефекти от глобалната 

икономическа и финансова криза от една 

страна, и с преодоляването на натрупани 

социални дефицити и постигане на по-

висока конкурентоспособност на 
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българската икономика от друга. Въпреки 

че икономиката на България относително 

успешно преодолява негативните ефекти 

от кризата, се наблюдава отслабнал приток 

на инвестиционните потоци и увеличаване 

на безработицата, особено на младите хора 

и лицата в трудоспособна възраст без или с 

ниска квалификация. Икономическото 

възстановяване на страната и през 

следващите години ще бъде свързано с 

развитието на европейските стокови и 

финансови пазари и редица процеси, които 

трудно и в малка степен биха могли да 

бъдат повлияни от българското 

правителство. Наред с това, през 

последните десетилетия българската 

икономика изостава спрямо икономиките 

на страните от Европейския съюз по 

отношение на ключовите фактори за 

растеж, а именно качеството на 

образование, интензитета и качеството на 

научноизследователската дейност, 

иновациите и инвестициите в 

инфраструктурата. Това се отразява и 

върху големите различия между България 

и останалите страни от ЕС в брутния 

вътрешен продукт на глава от населението, 

както и във високата ресурсоемкост на 

икономиката. Недостатъчният 

административен капацитет както на 

местно, така и в специфични сектори на 

централно ниво, също е съществена пречка 

за развитие и ефективно прилагане на 

необходимите  реформи. Пренебрегването 

на тези проблеми и забавянето на 

адекватните  действия на държавата за 

тяхното решаване има изключително 

неблагоприятно въздействие върху 

икономическия растеж в дългосрочен 

план. 

Основните сектори, които касаят 

икономическия напредък на страната, 

заложени в НПР БГ2020 са устойчивост на 

сектора на малките и средни предприятия, 

развитие на селското стопанство, 

промишлеността и туризма. 

Авторът ще се спре само на сектор 

туризъм.                 

Развитие в туризма 

Туризмът е водещ, бързо разрастващ се 

икономически сектор в България по 

отношение на валутни приходи, дял в БВП 

и разкриването на нови раборни места. 

Неговото развитие допринася за 

развитието и на другите отрасли на 

националната икономика, в това число на 

търговията, транспорта, съобщенията, 

селското стопанство, производството на 

стоки за бита, както и за диверсификация 

на икономическите дейности в 

слаборазвитите региони, за повишаване на 

социално-икономическото благосъстояние 

на българските граждани и качеството им 

на живот. Около 10% от БВП на старната 

се формира от приходи от международен и 

вътрешен туризъм, а около 16% от 

българската икономика е резултат от 

ефекта на туризма. В този бранш на 

националната икономика директно са 

заети около 170 000 души, а общият брой 

на заетите в туризма и свързаните с него 

браншове надхвърля 474 000 души. 

Характерни за българския туризъм са 

сезонните и териториални диспропорции. 

Териториалната концентрация е силно 

изразена и е съсредоточена в областите 

Варна, Добрич, Бургас, София-град, 

Благоевград и Смолян. Към настоящия 

момент българският туристически продукт 

е представен от  морския и ски туризма, с 

всички произтичащи негативни 

последствия от това-прекомерна 

експлоатация на природните ресурси, 

презастрояване, ниски средни приходи от 

турист, ограничаване на положителните 

икономически ефекти в малки територии. 

Възможностите за по-нататъшен растеж в 

традиционните курорти и туристически 

райони достигат своя предел, което налага 

промяна в подхода на развитие на сектора. 

През последните години се полагат усилия 

за диверсифицирането на този продукт 

чрез развитието на различни 

специализирани форми на туризъм-

културен, спа, еко, голф и др., които са 

насочени към по-малко на брой, но по-

платежоспособни туристически ресурси. 

Важно е да се отбележи, че на този етап 

специализираните форми на туризъм имат 

по-скоро допълващо значение в 

традиционния туристически продукт, при 

което потенциала на значителна част от 

територията на страната остава 

неизползван или слабо използван, като по 
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този начин бизнесът и местните общности 

в тези региони на страната не могат да се 

възползват от предимствата на туризма. 

България има позитивен имидж както 

сред българските, така и сред 

чуждестранните туристи. Спокойствието, 

красивата природа и добрата кухня са 

базовите характеристики, по които 

страната ни не трябва да допуска слабо 

представяне, за да остане предпочитана 

дестинация. Възможностите за 

практикуване на спа, балнео и 

алтернативен туризъм имат своя голям 

потенциал, който трябва да бъдее 

развиван. Основна бариера, която според 

чуждестранните туристи съществува пред 

България като туристическа дестинация е 

липсата на добра инфраструктура, въпреки 

реализираните инвестиции и усилията, 

полагани в нейното подобряване. 

Едновременно с това много от 

потенциалните туристически атракции не 

са разработени по начин, който да 

оплзотворява техния потенцииал, за да 

могат да привлекат достатъчно посетители 

за по-дълъг престой. Свързаната с тях 

инфраструктура е остаряла, износена, 

липсваща или незавършена. Други 

основни проблеми както на масовия, така и 

на специализирания туризъм са липсата на 

добре обучен персонал и текучеството на 

кадри, поради ниското заплащане в 

сектора. Това се отразява пряко на 

качеството на предоставения продукт. 

Липсата на туристически офиси също 

възпрепятства оползотворяването на 

пълния туристически потенциал на 

страната. Върху качеството на 

туристическия продукт оказва негативно 

влияние и изоставането във внедряването 

на съвременните информационни 

технологии и резервационни системи в 

отрасъла. Налице е и липса на единна база 

данни и статистика за легловия капацитет, 

която да обоснове необходимите 

инвестиции в инфраструктурата, да се 

определят приоритетни региони за 

инвестиции, както и да се предотврати  

претоварването на ресурсите и 

инфраструктурата. Туристическите 

сдружения и общините имат силно 

ограничени ресурси, за да се включат 

активно в подпомагане на туристическото 

предлагане. Общините разработват свои 

програми за развитието на туризма, но те 

не са обвързани с държавната 

туристическа политика и съответно не са 

обезпечени с финансови средства, което ги 

прави трудно реализуеми.В същото време, 

благодарение на природното и 

историческо разнообразие на територията 

на страната, България има значителен 

потенциал за развитие както на масовите,  

така и на алтернативните видове туризъм. 

На територията на страната съществуват 

девет обекта, включени в Списъка на 

световното наследство на Юнеско, повече 

от шестстотин минерални водоизточници, 

хиляди местни и традиционни културни 

атракции, биоразнообразие(повече от 5% 

от територията на страната е със статут на 

защитена територия), исторически 

паметници, манастири, галерии и други. 

Особено място сред потенцила на страната 

ни за развитие на туризма заема културния 

туризъм, заради изключителното 

разнообразие на културно-исторически 

паметници.Наличието на пазарен интерес 

към културния туризъм, както и 

възможността той да бъде комбиниран с 

всички останали видове, би било основен 

инструмент за положително развитие на 

туристическите продукти, както и за 

цялостна положителна политическа рамка 

в ЕС.  

Необходимо е слабостите в областта на 

туризма да бъдат преодолени, за да бъде 

реализиран потенциала на страната ни в 

тази област. От една страна следва да се 

подобри нормативната уредба, която към 

момента не стимулира достатъчно 

намирането на алтернативни начини за 

финансиране на културнит ценности чрез 

мотивиращи бизнеса данъчни облекчения 

за спонсорство, адекватна за нуждите на 

сектора инфраструктура, липсата на 

национален културен календар, липсата на 

система за отчитане на резултатите, с 

оглед на инвестираните средства и други. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При устойчивото развитие е важно 

състоянието на околната среда, щадящото 

и ефективно използване на природните и 
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други ресурси. Устойчивото развитие 

разглежда елементите на икономиката и 

технологиите в контекста на тяхното прко 

влияние върху живота на общността. 

Поради това в голяма степен ако 

икономическото развитие има главно 

количествени измерения като 

обем,инвестиции, паричен поток, 

устойчивото развитие набляга на 

влиянието на тези количествени 

показатели върху общността и ефектите 

върху обществения интерес,които пряко се 

отразяват на качеството на живот - 

мобилност, използване на технологии, 

съхраняване на природата, 

възстановяемост на използваните ресурси. 

Устойчивото развитие е преди всичко 

начин за борба с бедността и 

разрушаването на околната среда, 

посредством три основни цели - 

икономически,екологични и социални. 

Само развитие,к оето успява да балансира 

тези три групи цели може да продължава в 

дългосрочен план. И обратно-

игнорирането на някои от аспектите може 

да застраши икономическия растеж, както 

и целия процес на развитие. 

Преминаването от неустойчиво, 

нехармонично, небалансирано развитие 

към устойчиво развитие е процес на 

осъзнато и последователно следване на 

изискванията и принципите на 

устойчивостта. Устойчивото развитие 

може да се постигне посредством 

прекъсване и пренасочване на 

неблагоприятните тенденции и процеси и 

запазване, доразвиване и обогатяване на 

доброто в развинтието. Необходимо е да се 

обръща внимание не само на това, което 

трябва да се промени в положителна 

посока , но и на това, което трябва да се 

съхранява и развива в същата положителна 

посока. В противен случай може да се 

наруши хармонията,равновесието и 

балансираността в развитието. 

Всъщност концепцията за устойчиво 

развитие и проекцията й върху околната 

среда е концентриран израз на новото 

разбиране за връзката между човека и 

природата. Става въпрос за ориентирана 

към човека стратегия, при която, от една 

страна се осигурява естествено 

придобитото от него право на 

благоприятна околна среда, а от друга, 

самият човек се обвързва със 

задължението да съхрани природното 

разнообразие, част от което е и той самият. 

Освен това икономическият растеж и 

новите технологии се подчиняват на 

принципите на хуманизма. Разбира се, 

много е трудно да се очертае в детайли 

сложната конфигурация на връзката между 

икономическото развитие и опазването на 

околната среда и контекста на концепцията 

за устойчиво развитие. Това обаче не 

означава, че не могат да бъдат определени 

параметрите на процеса. Водещо значение 

има отговорът на въпроса в какъв свят 

живеем и какъв свят ще оставим за 

бъдещите поколения. В този дух са 

изработени и документите на 

международните организации, чиято 

активност е концентрирана върху 

осигуряването на устойчивото развитие. 

Устойчивото развитие не трябва да се 

разглежда като застинал процес, 

константна на производство и 

потребление. Напротив, то е динамичен, 

като прогресивните новости– в 

икономическо, екологическо и социално 

отношение, намират широко поле за 

приложение. 

Проблемът за Устойчивото развитие е 

световен и безпрецедентен по своите 

мащаби и форми на проявление. Той обаче 

е нерешим без регионални и национални 

цели и стратегии за неговото 

осъществяване. Това ни дава основание да 

обобщим, че устойчивото развитие е една 

прагматична потребност на бъдещето 

развитие на човечеството. 
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ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА В 

ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА 

 

ON CERTAIN ASPECTS OF SUSTAINABLE MANAGEMENT OF PEOPLE IN 

ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT 

 

 
Доц. д-р Снeжанка ОВЧАРОВА, 

Варненски Свободен Университет, 

sn.ovcharova@gmail.com 

 

Резюме: В настоящата статия се разглеждат някои устойчиви аспекти в управлението на хората 

в организационна среда. Показана е ролята на планирането на човешките ресурси за 

ефективността на труда и организационния успех. Скоростта на промените и радикалното 

изменение на съдържанието на работата и изискваните умения в Индустрия 4.0 поставят етични 

въпроси за дехуманизацията. Показано е проявлението на принципите на устойчивото развитие в  

проектирането на труда. Разкрива се необходимостта от промяна на корпоративната култура за 

осигуряване на сплотеност в екипите, съставени от състаряващи служители и млади таланти. 

Устойчивото лидерство следва да се основава на етични ценности и норми, повишаване на 

доверието, дългосрочна визия и непрекъсната стратегическа промяна. 

 

Ключови думи: човешки ресурси, планиране, проектиране на труда, корпоративна култура. 

 

Abstract: This article discusses some sustainable aspects of managing people in an organizational 

environment. The role of human resource planning for labor efficiency and organizational success is shown. 

The speed of change and the radical change in work content and required skills in Industry 4.0 raise ethical 

questions about dehumanization. It has shown the manifestation of the principles of sustainable development 

in the labor design. The need to change corporate culture to ensure team cohesion, composed of aging 

employees and young talents is revealed. Sustainable leadership should be based on ethical values and 

norms, increased confidence, long-term vision and continuous strategic change. 

 

Key words: human resources, planning, work design, corporate culture 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
За постигане на устойчиво развитие е 

необходим баланс между социалните, 

икономическите и екологичните аспекти 

на човешката дейност. В ежедневната си 

дейност всяка организация дава своя 

отпечатък във всеки един от тези аспекти. 

Настоящата статия ще обърне внимание 

основно върху стратегическото планиране, 

проектирането на труда и корпоративната 

култура на организациите.  

Как една организация  управлява своите 

потребности от хора днес, дали планира 

дългосрочно, инвестира ли в служителите 

си, как взаимодейства с  партньори, 

потребители и конкуренти изразява 

нейното отношение към принципите за 

устойчиво развитие. Липсата на 

неудовлетвореност и мотивация в трудова 

среда в България показват, че има нужда 

въпросът да бъде разискван. В 

организациите устойчивостта на 

управлението се изразява  на първо място в 

отношението към хората, като към най-

важния актив. Изграждането на човешкия 

капитал изисква време и затова 

дългосрочната ориентация на 

организациите, системното обучение и 

развитие, справедливата оценка и 

възнаграждение, могат да осигурят 

неговото устойчиво развитие. 

Инкорпорирането на принципите за 

устойчиво развитие в практиките по УЧР 

включва [1]: прозрачност, етика, спазване 

на човешките права, недопускане на 

дискриминация, социално отговорно 

поведение, безопасни и здравословни 

условия на труд, свободно сдружаване и 

колективно договаряне и др. 

II. ОСНОВЕН ТЕКСТ 

1.Стратегическо планиране на 

човешките ресурси 
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Стратегическото планиране на 

човешките ресурси е основано на 

концепциите за управление на хората и за 

стратегическия мениджмънт. Много 

български автори са изследвали този 

въпрос (Д.Шопов, А.Недялкова, 

М.Атанасова, Й.Илиев, М.Харизанова, 

Е.Вачкова, Т.Христова) [2]. Но практиката 

в повечето български организации показва, 

че едва една трета разработват 

стратегически план за човешките ресурси. 

В повечето случаи вниманието е насочено 

към разработване само на финансови, 

маркетингови и производствени стратегии. 

Устойчивото управление на човешките 

ресурси в организацията се проявява най-

силно в наличието на дългосрочна визия за 

тях. Планирането на заетостта в 

съответствие с приоритетите на 

корпоративната стратегия, обвързва 

знанията и уменията на хората с 

организационните цели. Етиката в 

отношенията, разнообразието, баланса на 

работния с личния живот, формират 

устойчив работодателски бранд. 

Взаимната връзка и обусловеност между 

функциите на управлението на човешките 

ресурси помага на фирмата да се адаптира 

успешно към въздействията на външната 

среда.  

Управлението на хората функционира 

чрез системите за човешки ресурси, които 

обединяват съгласувано в едно цяло [3]: 

 Философията на човешките 

ресурси, описваща основните ценности и 

норми, приети в управлението на хора. 

 Стратегиите по човешки ресурси, 

които определят посоката, в която УЧР 

възнамерява да се развива. 

 Политиките за човешките ресурси 

са ръководните принципи, които показват 

как трябва да се прилагат в конкретни 

области на управление на човешките 

ресурси за изпълнение на ценностите и 

стратегиите; 

 Процесите за човешките ресурси, 

състоящи се от формални процедури и 

методи, използвани за въздействие в 

стратегическите планове и политики за ЧР.  

 Практиките по ЧР, състоящи се от 

неформални подходи, използвани в 

управлението на хора. 

 Програмите за човешките 
ресурси, които съдействат за внедряването 

и изпълнението по план на стратегиите, 

политиките и практиките за човешките 

ресурси. 

 

 Планирането на човешките ресурси 
свързва системата на човешките ресурси с 

останалите организационни дейности. 

Стратегическите възможности за 

създаване на продукти и услуги, изборът 

на пазарни сегменти, инвестициите и 

технологичните промени трябва да са 

основата, върху която се определят 

изискванията към знанията и 

компетентностите на персонала. 

Планирането на човешките ресурси се 

различава от планирането на другите 

ресурси във фирмата поради техните 

особености. Хората са надарени със 

съзнание, мислене и интелект, и тяхната 

реакция към управлението е активна и 

емоционално осмислена, а не е пасивно-

механична. Човешката дейност се 

характеризира с целеполагане, мотивация 

и изисквания за себереализация. 

Служителите имат разнообразни 

потребности, ценности и интереси и са 

мотивирани да действат по различни 

начини. Решенията за човешките ресурси 

трябва да са дългосрочни, да се инвестира 

в обновяване на знания и умения, особено 

в условията на скоростните промени на 

Индустрия 4.0.  

Стратегическото планиране трябва да 

включва не само количествените, но и 

качествените характеристики на хората, и 

бъдещата организационна структура.. 

Важна част от планирането на 

човешките ресурси е прогнозирането на 

търсенето. В зависимост от бъдещите цели 

за продажбите и приходите ще бъдат 

необходими нови служители или 

натоварване на наличния персонал. Но 

трябва да се отчитат нормативните 

изисквания и политиката за извънреден 

труд. Финансовият успех на бизнеса е 

тясно свързан с планиране на нужните 

човешки знания и умения. Ако няма 

достатъчно служители с нужната 

компетентност, прогнозираното търсене не 

може да се посрещне и остават 
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неудовлетворени клиенти, които биха се 

насочили към конкурентни 

продукти/услуги. Ключът към 

ефективното планиране на човешките 

ресурси е намирането на баланс между 

прогнозата за търсенето и предлагането на 

труд. Всички организации преживяват 

периоди на подем и спад, важно е да не се 

пристъпва веднага към освобождаване на 

служители, с което изтичат ценни знания и 

опит. Когато основният бизнес е в застой, 

интелигентното управление  запазва 

хората си чрез участие в странични 

проекти, чрез надграждане на знания и 

умения. Ефективността на човешките 

ресурси зависи от качеството на 

стратегическото планиране на труда и 

системния подход в осъществяване на 

всички функции по УЧР.  

Изграждането на интегрирана 

информационна система за човешките 

ресурси  подпомага планирането и 

управлението на процесите по подбор, 

назначение, оценка, обучение, развитие, 

бюджетиране, заплащане. Интегрирането 

на всички дейности за управление на 

хората, позволява проследяването на 

тяхната взаимовръзка, оперативен достъп 

и анализ на цялата информация в реално 

време. 

  Едно от най-големите предизвика-

телства, свързано с бъдещото управление 

на хората е скоростта на промените и 

радикалното изменение на съдържанието 

на работата и изискваните умения през 

следващото десетилетие. Както се 

споменава в доклада на Световния 

икономически форум [4], компаниите 

трябва да предприемат стратегически 

действия за оптимизиране на условията 

на екосистемата за таланти и 

трансформиране на културата за 

привличане и запазване на таланти от 

следващото поколение.  В допълнение 

към традиционните йерархични структури, 

компаниите трябва да преодолеят още една 

пречка, за да привлекат и задържат таланти 

от новите поколения, това е традиционната 

работна култура. Обикновено по-младите 

служители с напреднали дигитални и 

технологични умения не харесват 

съществуващата работна среда. Техните 

желания варират от настояване за отделно 

бюро, към повече гъвкавост на работното 

време, до изискването да им се осигурява 

храна, както и различни битови услуги [5]. 

Много от изпълнителните директори 

впоследствие разбират, че дори когато 

всички или повече от тези изисквания са 

изпълнени, те все така трябва да се опитват 

да провокират отдаденост и лоялност у 

въпросните служители, а много милениали 

продължават да не изпитват чувство на 

удовлетворение от работата или от 

постижение, за което са мечтали. 

 

2. Анализът и проектирането на труда 
Анализът и проектирането на труда са 

първата стъпка за интегриране на 

дейностите по УЧР със стратегическите 

цели и рамката, в която се реализират 

всички организационни програми. Поради 

това те са основа за разработване на 

устойчив стратегически план за хората в 

организацията. Проектирането на труда 

уточнява съдържанието на работата, за да 

задоволи изискванията на дадена работа и 

да отговори на личните потребности на 

изпълнителя на задачите, като по този 

начин повишава ангажираността на 

служителите [3,p.147]. Прилагането на 

принципите за устойчиво развитие се 

проявяват в  проектите на труда при: 

 предоставяне на автономност и 

отговорност на служителите за резултатите 

от тяхната дейност;  

 идентичност и значимост на 

задачата; 

 удовлетворяване на потребностите и 
интересите на личността; 

 създаване на разнообразие и 

предизвикателства в работата;  

 безопасни здравословни условия на 
труд; 

 възможност за предлагане на гъвкаво 
работно време; 

 формиране на регулярна обратна 

връзка за качеството на изпълнението. 

 

Прилагането на компетентностния 

модел при анализа и проектирането на 

труда, може да съдейства за устойчиво 

съответствие между изискванията на 

работата и знанията и поведенските 
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характеристики на изпълнителя. По този 

начин се повишава удовлетвореността на 

служителите и се получава по-качествено 

и ефективно извършване на бизнес 

дейностите. Така в дългосрочен план се 

балансират икономическите и социални 

резултати на фирмата. 

Изследване, направено съвместно от 

Българската стопанска камара и 

Българската асоциация за управление и 

развитие на човешките ресурси установява 

пренебрежение към анализа и 

проектирането на труда [6]. Повече от 

половината (52%) от анкетираните 

предприятия нямат постоянна система и 

практика за непрекъснат мониторинг, одит 

и актуализиране на изискванията към 

длъжностите в зависимост от промените 

във външната среда. Към анализ и 

актуализиране на длъжностните 

изисквания се пристъпва епизодично, най-

вече по конкретен повод, който засяга 

значително същността и целите на 

длъжността, например при промени в 

нормативната уредба (65%), в стратегията 

(58%) или в технологията (52%).  

Мениджърите на всяко четвърто 

анкетирано предприятие откровено 

признават, че за целта адаптират готови 

длъжностни характеристики, като 

оценяват важността на длъжностите въз 

основа: 

- на изискваните знания, умения и 

опит за заемане на длъжността (74%);  

- на приноса към постигането на 

целите на фирмата (62%); 

- на изискванията за образователен 

ценз и квалификация (60%); 

- на обхвата на отговорност и степен 

на риск (57%);  

- мястото в йерархията (53%); 

- сложността на изпълняваните 

функции (51%).  

Пренебрегването на актуализирането и 

разработването на собствени длъжностни 

характеристики, без анализ на 

специфичните организационни условия, 

създава предпоставки за подценяване на 

ключови за компанията позиции, от които 

зависи изпълнението на нейните 

стратегически приоритети.  

 Скоростните технологични промени в 

Индустрия 4.0 налагат създаване на карти 

на стратегическите знания и умения за 

всяка работа. Служителите и техните 

знания и компетентности са активи, които 

имат значително въздействие върху 

растежа и рентабилността. В допълнение 

към стратегическо планиране на 

човешките ресурси, организациите могат 

да повишат готовността си за бъдещата 

работна сила чрез въвеждане на 

таксономии на уменията. Те позволяват 

оценка на текущите умения на 

служителите и съпоставка с уменията, 

които ще бъдат от решаващо значение за 

компанията в бъдеще. Такива модели на 

знанията и уменията следва да бъдат 

проектирани с помощта на 

стандартизирани инструменти, а 

оценяването на способностите на 

сътрудниците трябва да се извършва чрез 

добре дефинирани, итеративни процеси. 

Чрез комбиниране на възможностите на 

стратегическото планиране на човешките 

ресурси и картографирането на 

стратегическите знания и компетентности, 

организациите могат да оценят цялостно 

нуждата от усъвършенстване на 

настоящите служители. 

Навлизането на дигиталните технологии 

в организациите поражда етични проблеми 

в управлението на човешките ресурси, 

свързани с дехуманизацията. Джонсън [7], 

например коментира използването на 

информационни технологии за 

наблюдение и контролиране на трудовото 

представяне на служителите, както и 

тейлъристкия подход към работата, като ги 

определя като потенциално 

дехуманизиращи – доколкото те потискат 

индивидуалността и емоциите, а също и 

компонентите на работата, които придават 

смисъл на работата за служителите,са 

отделени от последните в процеса на 

дизайн на работата, за да може 

организацията да използва най-добре 

физическия труд на служителите. 

Новите технологии също могат да се 

използват за защита на хората, а 

Индустрия 4.0, има за цел да намали 

участието на хората. В рафинериите 

например, служителите носят безжично 
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устройство, което следи за вредното 

излагане на работника на газове по време 

на смяна. Това позволява на мениджърите 

да следят местоположението и безопасно-

стта на всички по време на смяната. 

Инвестициите в подобно развитие на 

безопасността заемат централно място в 

ръководните решения с етични аспекти. 

 

3. Корпоративна култура и устойчиво 

развитие 
Корпоративната култура е ключова 

характеристика на УЧР. С целенасочено 

управление на организационната култура е 

възможно да се коригира прогнозата за 

потребностите от човешки ресурси и да се 

наемат хора, формиращи екип, а не само 

група от индивиди. В процеса на 

взаимодействието на хората с техните 

позиции, работните места и други 

първични структури, може да бъде 

генерирана допълнителна енергия и ако тя 

е положителна, създава синергия. 

Корпоративната култура допринася за 

устойчивото развитие, като поддържа 

организацията единна, чрез създаване на 

сплотеност и съгласуваност между 

отделните звена. Липсата на общи 

правила, на уважавани от всички норми и 

ценности, може да превърне организацията 

в група от неуправляеми фигури, които 

непрекъснато избягват целите. Според 

системния подход, ефектът на цялото, 

реализиран и правилно насочван, може да 

превиши значително всяка една от 

съставящите го части. 

Питър Дракър предупреждава за 

опасността от формализъм в работата с 

хора, ако корпоративните програмите не са 

насочени към създаване, поддържане и 

развитие на организационните ценности и 

ако те не са част от един унифициран 

подход на висшия мениджмънт. Според 

него успехът на компаниите зависи от две 

много важни неща - правилни и ясни 

стратегически цели и подходяща 

корпоративна култура.  

Важно условие за устойчив бизнес е 

мениджърите да познават какво е 

съответствието между културата и 

икономическата ефективност в 

предприятието в даден момент. 

Мениджърите трябва да диагностицират 

стратегически поддържащите и 

стратегически неподкрепящите аспекти на 

корпоративната култура. След 

идентифициране на елементите, които 

изискват промяна, е необходима нагласа на 

ръководството към изменение и прилагане 

на програма с активни действия за 

извършване на промените.  

В зависимост от комбинацията на три 

основни измерения: сила, 

производителност и адаптивност може да 

се потърсят устойчивите аспекти в 

следните видове корпоративната култура: 

 Силна култура - при която 

служителите са сплотени от широко 

споделяни ценности и вярвания. Културата 

може да обединява, когато бизнесът се 

провежда в съответствие с ясни принципи, 

когато ръководството комуникира активно 

и често тези принципи, и показва как те са 

свързани с работната среда. Ясните цели 

намаляват несигурността и повишават 

ефективността и ефикасността. Силната 

корпоративна култура осигурява 

съответните на стратегията, оперативни 

насоки. Елементи, които допринасят за 

създаването на устойчива корпоративна 

култура:  

- лидер, който формира силни 

ценности и практики, които имат 

поддържат жизнеспособността на 

организацията в конкурентната борба; 

- ангажираност и лоялност към 

организацията за изпълнение според 

установените принципи; 

- загриженост за благосъстоянието на 

служителите, клиентите и акционерите. 

Неустойчивото състояние се 

характеризира със слаба, фрагментирана 

култура, в която има разнообразни 

ценности и вярвания, което създава у 

служителите чувство на отделеност от 

организацията. Принадлежността към 

няколко субкултури пречи на 

идентификацията с общите корпоративни 

цели. Възможно е все пак да има някаква 

лоялност към отдела, колегите или 

началника. Но слабата култура не 

подкрепя изпълнението на стратегията. 

 Ниско производителна или 

нездравословна култура може да провали 
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стратегията на компанията. Kotter и Heskitt 

[8,p.69], очертават няколко характеристики 

на такава култура. Първо, в политизирана 

вътрешна среда, израстват „феодални 

владения” за сметка на организацията, 

въпросите се разрешават въз основа на 

лобиращи усилия на ключови кадри. 

Второ, хората са враждебно настроени към 

промените. Служители, които искат да 

правят нововъведения са осуетявани и 

тези, които „не клатят лодката са 

възнаградени”. Трето, хората, които са 

най-умели в организационните машинации 

стават началници на служители с 

предприемачески умения и лидерски 

способности. Четвърто, проявява се  

синдромът "не е приложимо тук". Хората 

са затворени и са против каквато и да е 

форма на бенчмаркинг. Очевидно това е 

неустойчив тип култура, някои от 

характеристиките на която се наблюдават 

и в български предприятия. 

 Адаптивна култура – при такава 

култура, има визия за това, какво трябва да 

се направи, за да се посрещнат 

възможностите и заплахите за успешно 

развитие в дългосрочен план. Няколко 

характеристики са идентифицирани от 

Kotter и Heskitt [8, p.44]: 

 висшият мениджмънт ръководи 

реакцията на променящите се условия; 

 висшето ръководство се ангажира 
да "прави правилните неща" за  

заинтересованите страни - служители, 

клиенти, акционери, доставчици, 

общността и се опитва да отговаря на 

техните интереси; 

 поради фокуса на управлението 

върху благосъстоянието, служителите са 

по-малко застрашени от промени в 

работата и са по-склонни да подкрепят 

промяната. 

 иновативната, предприемаческа 

дейност се насърчава, защитава и 

възнаграждава. 

Адаптивните култури като цяло са 

успешно подкрепящи изпълнението на 

стратегията. 

 

След като описаните по-горе измерения 

на фирмената култура се анализират и 

ръководството определи устойчивостта на 

съществуващата култура, може да се 

пристъпи към разработване на промени, 

подпомагащи изпълнението на 

стратегията. Съответствието между 

организационната култура и стратегия 

мотивира и насочва поведението по два 

начина: първо, осигурява набор от 

неформални правила и партньорско 

взаимодействие за извършване на 

работата; второ, мотивира хората да 

вършат работата си по начин, който 

подкрепя ефективното и устойчиво 

реализиране на стратегията. 

Поколението на милениалите притежава 

специфични личностни черти, които 

изискват промяна в техните работодатели. 

Организациите могат да извлекат пряка 

полза от уникалните умения, усвоени от 

милениалите благодарение на тяхното 

възпитание. Така, например младежите са 

израснали в социалните мрежи. Те са 

прекарали целия си живот в изграждане на 

личните си марки и интуитивно разбират 

как работи брандингът. Макар и да не 

застават срещу парите и капитализма, те 

като, че ли имат по-силно желание да ги 

използват за добри каузи. За разлика от 

мисленето тип „да има повече за мен“ от 

80-те години, те са привлечени от 

компании, които дават част от печалбата и 

ресурсите си за социални каузи. Те 

изразяват на висок глас желанието си да 

оставят следа и очакването  компаниите 

да имат чувство за цел, убеждения и 

кауза [10]. 

Явно са необходими промени, 

съобразени с желанията на новите таланти. 

Тези промени трябва се проявят във 

всички политики в областта на човешките 

ресурси - отношенията между 

служителите, кариерата, управлението на 

изпълнението и възнаграждението.  

Милениалите се чувстват удобно при 

промяна и са по-гъвкави от предишните 

поколения. Те не се притесняват да 

напуснат работа и да станат фрийлансъри, 

да се присъединят към стартъп или да 

основат компания. Те могат да напуснат 

работа, без да имат нещо резервно. А по-

старите поколения, като че ли предпочитат 

стабилността пред несигурността. Затова, 

когато има нов проект или работа, която 
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изисква светкавични решения, рискове – 

милениалите биха се справили много 

добре. Но и по-възрастните служители 

трябва да ги подкрепят със своя опит и 

знания. Въпреки, че младите хора 

признават затруднения в изграждането на 

задълбочени и смислени връзки, те се 

справят отлично с първите срещи с 

клиенти и често умеят да правят добро 

впечатление [5].  

Културата на новото време изисква 

съчетаване на знанията и уменията 

състаряващите човешки ресурси и все 

по-малкото млади кадри в 

организациите. Подкрепата чрез 

менторство и коучинг е важна за 

ангажирането на по-младите. Необходимо 

е формирането на култура, в която всички 

се чувстват по-комфортно да споделят 

постиженията си, но и да признават 

грешките, страховете и пропуските си. 

Възлагането на по-малки проекти на 

милениалите напр., позволява да се изявят, 

възможност да носят отговорност, а при 

неуспех, да се насърчават да продължат, да 

изградят своето самочувствие. Развиването 

на културата за учене през целия живот 

се превръща в основен фактор за  

поддържане на квалификацията на 

служителите в съответствие със 

скоростните промени на Индустрия 4.0. 

Конкурентните предимства на 

организациите ще зависят от способността 

за бързо претворяване на усвоените нови 

знания и умения в конкретни продукти и 

услуги, и тяхната реализация. 

 Лидерският стил, който мениджърите 

използват, влияе върху формирането на 

устойчив социално-психологически 

климат и организационно поведение. В 

зависимост от типа на стилове се 

наблюдават различни въздействия: 

- Харизматичните лидери например 

са визионери, ориентирани към 

постижения, поемане на пресметнат риск и 

са комуникативни. Нехаризматичните 

лидери разчитат основно на своето ноу-

хау, на аналитичен подход за справяне с 

проблемите. 

- Автократичните лидери налагат 

своите решения, използват служебното си 

положение, за да принудят служителите да 

правят това, което казват. Демократичните 

лидери насърчават хората да участват и 

включват при вземането на решения. 

- Съдействащите лидери вдъхновяват 

хората с тяхната визия за бъдещето и им 

дават възможност да изпълнят целите на 

екипа. Контролиращите манипулират 

хората, за да получат съгласието им. 

- Транзакционният лидер предлага 

пари, позиция и сигурност за да получи 

резултати от служителите си. 

Трансформационният лидер мотивира 

хората, за да се стремят към по-високи 

цели и развитие. 

Въпросите за етиката и ценностите на 

лидерството пронизват Индустрия 4.0. 

Страховете, че „машините превземат“ 

може да са преувеличени, но може би не са 

[10]. Нарушенията на поверителността, 

киберпробивите, използването на 

гражданските технологии за военни цели 

са известни политически проблеми. В 

краткосрочен план новите технологии 

карат мениджърите да бъдат колебливи в 

своите решения. За някои ръководители 

все пак етичните съображения са бариера 

за инвестиране в новите технологии. Всеки 

ръководител има свой собствен стил, но 

той ще бъде повлиян от организационната 

култура, която може да създаде 

преобладаващ стил на ръководство, 

представляващ норма за очакваното и 

прието мениджърско поведение.  

Концепцията за психичния договор се 

използва често, за да се обясни как 

управлението на човешките ресурси оказва 

влияние върху нагласите и поведението на 

работещите. Резултатите от проучвания на 

Гест [11] потвърждава, че наличието на 

обещания в психологическия договор 

показва удовлетвореност в сътрудниците 

от тяхното изпълнение, а също така и 

възприемането на сделката, като честна. 

Това създава респективно по-силно 

доверие в ръководството. Честността и 

доверието са важни за оценка на 

състоянието на взаимоотношенията 

работодател - служител. Съществуването 

на психологически договор би довело и до 

цял набор от допълнителни позитивни 

ефекти. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на изложението могат да се 

направят следните изводи: 

Принципите на устойчиво развитие 

изискват да се формира отговорно мислене 

и поведение при вземане на решения и 

възприемане на хората като най-важните 

активи в организацията.  

Ефективността на човешките ресурси 

зависи от качеството на стратегическото 

планиране на труда и системния подход 

при осъществяване на функциите по УЧР. 

Без стратегически план за човешките 

ресурси не може да се осигури 

съхраняване на знанията и 

компетентността на хората, на чиято 

основа се изграждат конкурентните 

предимства на организацията.  

Скоростта на промените и радикалното 

изменение на съдържанието на работата и 

изискваните умения в Индустрия 4.0, 

изтъкват значението на проактивното 

планиране и осигуряване на условия за 

разгръщане на таланта на сътрудниците. 

Анализът и проектирането на труда 

допринасят за устойчивото управление на 

хората чрез иновативни методи на работа, 

осъществявани в плоски, мрежови 

структури, чрез предоставяне на 

автономност и отговорност за 

предизвикателни проекти, чрез баланса на 

работния с личния живот. 

Корпоративната култура допринася за 

устойчивото развитие, като поддържа 

организацията единна, чрез създаване на 

сплотеност и съгласуваност на основата на 

общи, уважавани от всички ценности и 

норми. Устойчивите аспекти на 

организационната култура се проявяват в 

съчетанието на три основни измерения: 

сила, производителност и адаптивност.  

Демографските процеси изискват от 

съвременния лидер да балансира 

динамиката в организационните екипи и 

обединява уменията на милениалиите и по-

възрастните, опитни служители за 

успешно изпълнение. 

Необходима е фундаментална промяна в 

лидерството към етични ценности и норми, 

повишаване на доверието, дългосрочна 

визия и непрекъсната стратегическа 

промяна, които да осигуряват ефективно 

постигане на организационните цели. 
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Резюме. Широкомасштабное внедрение в системах энергообеспечения новых инженерных и 

конструктивных решений, в которых предусмотрено комплексное использование энергии возобновляемых 

источников является актуальной проблемой энергосбережения. Важную роль в теплоснабжении играют 

тепловые насосы (ТН). В работе проанализированы и показаны системные преимуществах тепловых 

насосов по сравнению с другими тепловыми источниками. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 

целесообразности использования системы гелиоколлекторов и сезонного грунтового аккумулятора для 

обеспечения бесперебойной подачи низкопотенциального тепла в системе теплообеспечения дома на базе 

ТН, что позволяет их применять на других объектах коммунально-бытовой сферы. Показано, что 

термодинамическая эффективность ТН очевидна, т.к. на каждый затраченный кВт ч электроэнергии 

можно в реальном компрессионном тепловом насосе получить 34 кВт ч теплоты, причем экономия 

топлива, по сравнению с котельными, может составлять около 243 кг у.т. на 1 ГДж энергии. 

Экспериментально определены рабочий диапазон расхода теплоносителя в контуре грунтового 

аккумулятора и циклы зарядки-разрядки аккумулятора. Обнаружено влияние трехходового клапана на 

совместную работу двух контуров: гелиосистемы и грунтового аккумулятора. Определенное положение 

этого клапана приводит к различным расходам теплоносителя в двух контурах, а это оказывает влияние 

на расходные характеристики контура грунтового аккумулятора и на эффективность работы ТН.  

 

Ключевые слова : энергообеспечение, тепловой насос, грунтовый аккумулятор, гелиоколлектор, 

клапан  

 

Abstract. Large-scale introduction in systems of power supply new engineering and constructive decisions in which 

complex use energy of renewed sources is provided is an actual problem power savings. The important role in a heat 

supply is played by thermal pumps (ТP). In work are analyzed and shown system advantages of thermal pumps in 

comparison with other thermal sources. The carried out analysis allows to draw a conclusion on expediency  use of 

system solar collectors and the seasonal soil accumulator for maintenance of uninterrupted giving low potential heat 

in system maintenance with heat houses on the basis of ТP that allows to apply them on other objects of household 

sphere. It is shown that thermodynamic efficiency ТP is obvious, since on each spent kW*hour it is possible for the 

electric power in real компрессионном the thermal pump to receive 34 kW*hour warmth, and economy of fuel, in 

comparison with boiler-houses, can make about 243 kg conditional fuel. on 1 GJ energy. Are experimentally defined 

working range of the expense of the heat-carrier in a contour soil accumulator and cycles of gymnastics-discharge 

of accumulator. Influence the three-running valve on teamwork two contours is revealed: solar system and soil 

accumulator. Certain position of this valve leads to various expenses of heat-carrier in two contours, and it 

influences account characteristics of contour soil accumulator and on overall performance ТP. 

 

Key words  power supply, thermal pump, soil accumulator ,solar collector, valve 
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I.ВВЕДЕНИЕ 
Проблема энергосбережения, 

использования потенциала возобно-

вляемых источников энергии, переход на 

технологии, которые позволяют частично 

или полностью отойти от использования 

газа и другого выкопного органического 

топлива, является актуальной, 

приоритетной в Украине на сегодня. 

Необходимым является 

широкомасштабное внедрение в системах 

энергообеспечения новых инженерных и 

конструктивных решений, в которых 

предусмотрено комплексное 

использование энергии возобновляемых 

источников (солнечная энергия, тепло 

окружающей среды, ветровой потенциал и 

др.). 

Известно, что все проблемы энерго-

сбережения решаются инженерными 

способами, которые направлены на 

увеличение показателей термического 

сопротивления ограждающих конструкций 

сооружений и увеличение коэффициента 

полезного действия установленного 

оборудования и агрегатов 1-3, 11. Однако 

для реализации таких решений 

необходимы затраты финансово-

материальных ресурсов как при 

строительстве, так и при дальнейшей 

эксплуатации сооружений 5, 7. 

Экономический потенциал возобно-

вляемых источников энергии в мире в 

настоящее время составляет 20млрд. т у. 

т.в год, что вдвое превышает объем 

годовой добычи всех видов добываемого 

топлива. Эти обстоятельства указывают на 

наиболее рациональный путь развития 

энергетики в ближайшем будущем 10, 11. 

При этом основное преимущество 

возобновляемых источников энергии  

неисчерпаемость и экологическая чистота, 

а использование не изменяет энерге-

тический баланс планеты 8, 10. Новые 

перспективные технологии традиционной 

энергетики повышают эффективность 

использования энергоносителей и 

частично уменьшают количество вредных 

выбросов, однако полностью не решают 

экологическую проблему. В связи с этим 

возникает необходимость как выявления 

возможностей рационального использо-

вания ресурсов, так и развитие работ в 

направлении освоения технологий 

нетрадиционной энергетики 9, 11. 

 

II. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

1.Системные преимущества использо-

вания тепловых насосов 

Несмотря на подтвержденную опытом 

эффективность использования тепловых 

насосов (ТН), до настоящего момента 

рассматривается как обычный 

энергосберегающий подход, которых в 

энергетических программах множество. В 

действительности роль ТН в 

теплоснабжении намного важнее. 

Благодаря своим технологическим и 

термодинамическим свойствам они 

включают в сферу теплоснабжения новые 

решения, ранее незадействованные связи, 

позволяя тем самым избежать ряд 

проблем, которые без ТН решить сложнее 

и дороже, а в отдельных случаях 

невозможно. Рассмотрим системные 

преимущества ТН по сравнению с другими 

тепловыми источниками. 

Во-первых, возможность использования 

для теплоснабжения низко потенциального 

тепла грунта или вторичных 

энергетических ресурсов промышленных 

предприятий. Например, утилизация низко 

потенциальной теплоты в системах 

обратного водоснабжения предприятий 

позволяет существенно снизить расходы 

воды и объем отведенных сточных вод, 

более экономно расходуется 

электроэнергия на производство сжатого 

воздуха и прочее. Утилизация тепла 

городских сточных вод повышает 

эффективность работы очистных 

сооружений и уменьшает тепловое 

загрязнение водоемов. 

Во-вторых, рациональное 

использование электроэнергии в системах 

теплоснабжения. Известно, что 

использование электроэнергии с 

преобразованием ее в тепло 

воспринимается энергетической отраслью 

как нерациональное и убыточное. При 

этом, как правило, ссылаются на 

неэффективность двойной трансформации 

теплоты первичного топлива в 

электроэнергию, затем электроэнергии в 
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теплоту, а также на более высокие потери 

при производстве электроэнергии по 

сравнению с тепловой. 

При использовании ТН электроэнергия 

потребляется для трансформации теплоты 

с сравнительно низкой температурой в 

теплоту с температурой теплоснабжения 

сети, т.е. работы компрессора и 

циркуляционного насоса. 

Рассмотрим экономическую сторону 

использования ТН для оценки 

эффективности замещения, как по 

затратам первичного энергоресурса, так и 

по уровню общих  затрат. Пусть ТН 

производит  Q  Гкал и потребляет  Э  

МВт*ч электроэнергии. Удельные расходы 

топлива для получения электроэнергии ЭВ
 

на тепловой электростанции 

(Приднепровская  ГРЭС) с учетом потерь 

электроэнергии в сети до 9%, составляет 

362 кг у.т./МВт*ч. Удельные расходы 

топлива на производство тепла  ( QВ
) в 

энергосистеме, с учетом потерь в 

теплопроводах 16%, составляют около  201 

кг у.т./Гкал. 

Коэффициент преобразования теплоты  
   в ТН определяем по  формуле: 

Э

Q

l

q

86,0

1 

,        (1) 

где 1q     теплота, которая идет в 

отопительную систему;  l  ‒ работа, 

которая затрачена в цикле. 

В реальных ТН значения коэффициента  
  составляет  3…6. Принимаем  5,3 . 

Тогда экономия первичного топлива от 

использования ТН, по сравнению с 

альтернативным получением тепла от 

теплового источника энергосистемы 

составит 

)86,0( ЭQТН ВВЭВ  
= 

(201 36286,05,3  ) Э =243 Э , кг у.т.     (2) 
Как видно, затраты топлива в 

энергосистеме на производство 

электроэнергии для ТН на 68% 

перекрывается за счет экономии топлива 

на теплоснабжении в этой же 

энергосистеме. 

В-третьих, использование ТН с 

электрическим приводом не уменьшает 

централизацию теплоснабжения, а 

переводит ее на более качественный 

уровень, который характерен 

электроснабжающим системам. При этом 

упрощается система регулирования и 

подачи тепла потребителю, от 

несовершенства которой потери тепла 

составляют до 20% от потребленного 

тепла. Дополнительный эффект можно 

получить от ТН, которые работают 

совместно с аккумуляторами тепла и 

потребляют электрическую энергию  в 

период ночного провала суточного 

графика электрической нагрузки в 

энергосистеме. Это позволяет достичь 

двоякую экономическую выгоду: для ТН  

за низкий счет оплаты электроэнергии по 

ночному тарифу, а для энергосистемы  за 

счет снижения себестоимости 

производимой электроэнергии при 

уплотненном графике электрической 

нагрузки.  

Непосредственно использование ТН в 

действующих теплофикационных 

системах с теплоэлектроцентралями 

достаточно эффективно. Здесь они могут 

быть использованы для понижения 

температуры обратной сетевой воды с 

обеспечением дополнительной выработки 

электроэнергии по экономическому 

теплофикационному циклу, а также в 

системах обратного водоснабжения для 

улучшения работы градирен 

В-четвертых, преимущество ТН состоит 

также в том, что они могут быть 

использованы в комбинации с другими 

альтернативными источниками энергии, 

такими как солнечные водонагреватели, 

геотермальная энергия, биоэнергетические 

установки, установки по переработке и 

сжиганию твердых бытовых отходов. 

 

2. Работа энергоэффективного дома  
В Днепровском национальном 

университете выполнены расчетно 

конструкторские работы по введению в 

эксплуатацию энергоэффективного дома 

жилой площадью более 250 м
2
 4. 

Который представляет собой двухэтажный 

дом с гелиоколлекторами, интегриро-
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ванными в крышу дома, тепловым насосом 

и сезонным грунтовым аккумулятором 

тепла. 

На фиг. 1 приведена общая схема 

энергоактивного дома, которая работает 

следующим образом. Теплоноситель, в 

качестве которого используется 

незамерзающая жидкость, например, 

пропиленгликоль, циркуляционными 

насосами 3 подается через систему 

подводящих патрубков в 

тепловоспринимающие панели ТЭПС 5, 

которые в совокупности представляют 

собой скаты № 1÷5 гелиоконтура.  

Нагретый теплоноситель поступает в 

теплообменники 5 и циркулирует в этом 

контуре до тех пор пока температура его 

на выходе из скатов не станет равной 

заданной (в зависимости от настройки 

режима работы «зима-лето», в нашем 

случае это 30÷50 ºС). Далее включается 

циркуляционный насос гидро-

механического контура и начинает 

прокачивать теплоноситель во втором 

контуре теплообменника 5. Который 

поступает в оперативный бак 9 для отдачи 

тепла теплоносителю в тепловом насосе 

для систем отопления и горячего 

водоснабжения. Трехходовой клапан 7 

(К2) пропускает теплоноситель либо в бак-

аккумулятор 8, либо в сезонный грунтовый 

теплообменник через обсадную трубу 10 в 

зависимости от заданной программой 

температуры. 

Во втором контуре часть тепла идет на 

нагрев теплоносителя для теплового 

насоса в оперативном баке 7 и на подогрев 

бака аккумулятора 8, а часть тепла идет на 

зарядку сезонного грунтового 

аккумулятора тепла 9.  

В зимнее время года, когда инсоляция 

гелиоколлекторов недостаточна, клапан К1 

переключает подачу теплоносителя из 

грунтового аккумулятора 9 и таким 

образом обеспечивается низко-

потенциальное тепло для работы 

теплового насоса в системе отопления и 

горячего водоснабжения. 

Программа управления тепло-

снабжением дома предусматривает сброс 

избыточного тепла в гелиоконтуре на 

зарядку сезонного акуммулятора тепла. 

Причем этот сброс осуществляется 

открытием клапана К2 (поз.7, фиг. 1). 

Нагретый теплоноситель мимо бака-

акуммулятора направляется в 

вертикальные грунтовые теплообменники 

и осуществляется зарядка акуммулятора. 

Динамика изменения температуры 

теплоносителя в гелиоконтуре показана на 

фиг. 2. 

Как видно, для жарких пиковых летних 

дней настает момент, когда разница 

температур теплоносителя между прямой 

и обратной подачей в гелиоконтуре при 

закрытом клапане К2 составляет 1÷3 ºС. 

Это объясняется дисбалансом прихода и 

отбора тепловой энергии в группе 

теплообменников первого контура и 

значительным прогреванием самого бака-

акуммулятора. 

Программой режима тепловой сети 

дома предусмотрена команда, которая 

открывает клапан К2 и теплоноситель 

начинает поступать сразу в контур 

грунтового акуммулятора тепла (фиг. 1). В 

этот момент разница температур 

становится максимальной и составляет   

12÷17 ºС. Однако со временем слой грунта, 

который находится непосредственно около 

обсадной трубы, прогревается и темп 

отдачи тепла в грунт начинает 

уменьшаться. 

Поэтому, возможно возникнет 

ситуация, когда тепло, которое поступает в 

грунтовый теплообменник, не успевает 

поглотиться грунтом, то есть происходит 

«запирание» грунта. В этом случае 

клапаны К1 и К2 прикрываются на 30% и 

теплоноситель циркулирует, как через бак-

акуммулятор, так и через грунтовой 

аккумулятор. 

Следует отметить, что данная 

гелиосистема в теплоснабжении дома 

предназначена не как самостоятельная, а 

как дополнительная система, которая 

позволяет покрыть     65÷70 % всей 

тепловой нагрузки, что подтвердило 

расчетные допущения в результате 

двухлетней эксплуатации. 
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Фиг. 1. Схема энергоактивного дома:  

1 – скаты гелиоколлекторов; 2 – регулирующие вентили; 3 – циркуляционный насос; 4 – 

расширительный бак с дренажным клапаном;5 – теплообменник; 6, 7- трехходовые клапаны К1 и К2;     

8 – бак-аккумулятор; 9 – оперативный бак; 10, 11 – внутренняя и обсадная трубы грунтового 

теплообменника, соответственно 

 

В литературе есть немного экспе-

риментальных данных о периоде зарядки 

сезонного грунтового аккумулятора 6, 

данных о расходе теплоносителя в 

обсадной трубе (грунтового 

теплообменника) и влияние его на 

режимные параметры акуммулятора в 

целом, поэтому в работе выполнены ряд 

исследований на натурном объекте. 

Особенностью проводимых 

исследований является возможность 

экспериментального определения времени 

зарядки - разрядки грунтового 

аккумулятора, что необходимо для 

инженерных расчетов при проектировании 

и эксплуатации систем теплоснабжения 

зданий с помощью теплового насоса. 

Датчики температуры Pt-1000, 

установлены в подводящем коллекторе 

грунтового аккумулятора и отводящем 

коллекторе перед входом в 

циркуляционный насос. Показания 

снимались через каждые 2 часа работы 

контура и выводились на пульт 

автоматического управления всей системы 

теплоснабжения. 

Расход теплоносителя через каждый 

контур грунтового аккумулятора 

определялся с помощью ультразвукового 

расходомера Днепр-7 (ТУ 4213-072-

00236494-2007). 

Результаты измерений расхода, 

температуры теплоносителя приведены в 

табл.1, где t -есть разность температур на 

входе во внутреннюю трубу и выходе из 

обсадной трубы скважины. 
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а 

 

 
б 

Фиг. 2 Зависимость температуры в гелиоконтуре от величины открытия 

клапана К2: а – клапан зарыт; б – клапан открыт; 1 – температура на выходе из гелиоконтура; 

2 – на входе в гелиоконтур 

 

 
Табл. 1. Расход и разность температур на участках грунтового аккумулятора 

Участок 1 2 3 

V , м3
/с 0,0025 0,0023 0,0036 

t , °С 0,5 0,8 1,5 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведенный анализ позволяет 

сделать вывод о целесообразности 

использования системы гелиоколлекторов 

и сезонного грунтового аккумулятора для 

обеспечения бесперебойной подачи 

низкопотенциального тепла в системе 

теплообеспечения дома на базе ТН, что 

позволяет их применять на других 

объектах коммунально-бытовой сферы. 

2. Термодинамическая эффективность 

ТН очевидна, т.к. на каждый затраченный 

кВт ч электроэнергии можно в реальном 

компрессионном тепловом насосе 

получить 34 кВт ч теплоты, причем 

экономия топлива, по сравнению с 

котельными, может составлять около 243 

кг у.т. на 1 ГДж энергии. 

3. Экспериментально определены 

рабочий диапазон расхода теплоносителя в 

контуре грунтового аккумулятора и циклы 

зарядки-разрядки аккумулятора. 

Обнаружено влияние трехходового 

клапана на совместную работу двух 

контуров: гелиосистемы и грунтового 

аккумулятора. Определенное положение 

этого клапана приводит к различным 

расходам теплоносителя в двух контурах, а 

это оказывает влияние на расходные 

характеристики контура грунтового 

аккумулятора и на эффективность работы 

ТН. 
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Резюме:Целта на  настоящата статия, която авторът си поставя е - да представи  

международно правната уредба в областта на екотуризма и наличието на хармонизация  на 

националните законодателства чрез създаването и приемането на стандарти за регулация в 

областта на екотуризма. Предмет на разглеждане са  основите на международното 

сътрудничество в областта на екотуризма  с грижа за опазването на околната среда. Статията е  

с интердисциплинарен характер изследващ националните законодателства в страните от ЕС, 

международното право, екологично право и туристическото право. Дейността в секторните 

политики на отделните правителства, в това число  и сектор туризъм  са насочени към привличане 

на по –голям потенциал от потребители на туристическият продукт, като се търси баланса 

между печалба, рекреация на здравето и максимално опазване на природните ресурси. Водещо 

значение има популяризирането на  екотуризма и неговото устойчиво развитие. Чрез 

стандартизирането на мерките и критериите при  екотуризма се цели да откроят проблемните 

въпроси в отделните национални законодателства и чрез преодоляването им да се постигне 

хармонична нормативна правна основа.    В този дух са изработени и документите на 

международните организации, чиято активност е концентрирана върху осигуряването на 

устойчивото развитие и международно правната уредба на екотуризма. 

 

Ключови думи:  устойчиво развитие, екотуризъм, екологични стандарти, международни източници 

 

Abstract: The purpose of this article is to present the international ecotourism legislation and the 

harmonization of national laws through the establishment and adoption of ecotourism regulation standards. 

The subject of consideration is the basis of international ecotourism co-operation with care for the 

environment. The article has an interdisciplinary nature examining national laws in EU countries, 

international law, environmental law and tourism law. The sectoral policies of individual governments, 

including the tourism sector, are geared towards attracting more potential consumers of the tourism product 

by striking a balance between profit, recreation and maximum conservation of natural resources. The 

promotion of ecotourism and its sustainable development are of paramount importance. The standardization 

of ecotourism measures and criteria aims at highlighting the problematic issues in individual national 

legislations and by overcoming them to achieve a harmonious regulatory legal basis. In this spirit, the 

documents of the international organizations, whose activity is concentrated on the provision of sustainable 

development and the international legal framework of ecotourism, have been elaborated. 

 

Key words: sustainable development, ecotourism, ecotourism standards, international sources 

 

 
 I. ВЪВЕДЕНИЕ. 

В епохата на влошени климатични 

промени, когато цялият свят отчита 

сериозната загриженост за опазване на 

природата и стремежът към намаляване на 

замърсяването й, на дневен ред стои и 

въпросът за популяризиране и правилно 

провеждане на екологичният туризъм и 

неговото  устойчиво развитие. Обект на 

изследване в настоящата статия са 

международните правни източници и 

инструменти в областта на екологичният 

туризъм  и неговите форми на проявление, 

принципите и средствата в областта на 

международните отношения свързани с 

климата и опазването на околната среда. 
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Липсва единна формулировка на понятието 

екотуризъм в правната литература. За първи 

път през 1991 г. от Международната 

асоциация за екотуризъм (TIES) е  дала свое  

определение за екотуризъм: “Екотуризмът е 

отговорно пътуване до природните райони, 

което опазва околната среда и допринася за 

благополучието на местните хора.” 

Международното общество за екотуризъм 

(ТIES) приема следния набор от принципи за 

развитие на екотуризма: 

-Ограничаване чрез намаляване до 

минимум на отрицателните въздействията; 

-Изграждане на  екологично и културно 

съзнание и възпитаване на  уважение към 

околната среда; 

-Осигуряване на  позитивно преживяване 

и представяне на добри практики както за 

посетителите, така и за домакините; 

-Осигуряване на  преки ползи от 

опазването на средата;  

-Осигуряване на финансови ползи и 

предоставяне на права и възможности за 

местните хора; 

-Отчита се повишаване на 

чувствителността при страните домакини 

към "политическия, социалния  и свързания 

с околната среда екологичен 

климат".Световния съюз за опазване на 

природата (IUCN) през 1996г. и  разглежда 

устойчивия характер на екотуризма във 

взаимовръзка със социално - 

психологическите и икономическите му 

аспекти, както и връзката му с културния 

туризъм, като формулира понятието 

екотуризъм така: “Пътуване или посещение, 

отговорно към околната среда, до 

сравнително непокътнати природни 

територии с цел удоволствие и възприемане 

на природата (и всички съпътстващи я 

културни забележителности – както минали, 

така и настоящи), което подкрепя опазването 

на природата, при което посетителите 

оказват ниска степен на негативно 

въздействие, и което осигурява активно и 

рентабилно социално-икономическо 

развитие на местното население”. От  това 

определение могат да се изведат основни 

елементи и характеристики,  на 

Екотуризмът: 

-Допринася за опазване на биологичното 

разнообразие -  извършва се екологично 

планиране и оценка на антропогенното 

въздействие, разписват се мерки по 

третиране на отпадъците и опазване на 

водата, качеството на въздуха, енергийната 

ефективност; минимално нарушаване на 

дивата природа и участие на туристите и 

местното население в опазване на околната 

среда; 

-Поддържа благополучието на местните 

хора, защото поставя ударение върху 

местното участие, собственост  и бизнес-

възможности -  провеждане на 

квалификационни курсове и осигуряване на 

инструкции и критерии за управление на 

хотели, къщи за гости и ресторанти по 

екологично отговорен начин; Екотуризмът е 

инструмент за развитие на устойчиви форми 

на поминък в отделни региони, предимно 

селски и малки населени места, и е свързан с 

ефективното използване на земята. 

 -Включва познавателни компоненти - 

използване на така наречените „меки 

инструменти” (soft instruments) – 

осигуряване на екологична информация, 

екологично обучение и консултантски 

услуги; присъждане на награди и 

провеждане на съревнования в 

природозащитни мероприятия; 

  -Включва отговорно поведение от страна 

на туристите и туристическия отрасъл – 

засилване на екологичното съзнание и 

създаване на нагласи то да се трансформира 

ефективно в отговорни действия; 

-Изисква възможно най-ниско 

потребление на невъзобновяеми ресурси 

като услугите се предоставят предимно от 

малкия бизнес на малки туристически групи, 

с което се избягва свръхконсумацията; 

-Интегриран с културния туризъм, 

допринася за опазване на културното 

наследство; 

-Дава възможност за превръщането на 

дадена държава и регион в привлекателна 

дестинация, обединяваща природата с 

културното наследство. 

 

II. ОСНОВЕН  ТЕКСТ 

1. Възникване и същност на екотуризма 
Понятието „туризъм“ произлиза от 

френската дума „tour“ (обиколка). Туризъм, 

в класическия смисъл, се нарича пътуване с 

цел отдих и развлечение. Той може да се 

разглежда и като стопански отрасъл, който 

обслужва туристическата дейност. 

Основател на българския туризъм е 

българският писател и общественик Алеко 

Константинов. Съвременният туризъм се 

заражда през XIX век в Западна Европа, като 
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първоначално е по-развит в индустриали-

зиращи се страни като Обединеното 

кралство, Франция, Швейцария и други. 

След Втората световна война става масово 

социално-икономическо явление. Като цяло 

се развива с високи темпове и е определян 

като един от водещите отрасли на XXI 

век.Туризмът днес осигурява работа за 

повече от 10 млн. души в страните от 

Европейския съюз. Чрез него се осигуряват 

средства за Европейската банка за развитие, 

стимулират се търговията и транспортът, 

подобрява се качеството на услугите, 

разширява се инфраструктурата на отрасъла. 

Едно от набиращото популярност и развитие 

в нашето съвремие направление на туризма е 

екотуризма. „Екотуризмът е преди всичко 

отговорност към природните богатства. 

Той запазва околната среда и допринася 

за добрия начин на живот на местното 

население.”, според (Е. Cater, 1994), както и 

“Пътуване или посещение, отговорно към 

околната среда, до сравнително непокътнати 

природни територии с цел удоволствие и 

възприемане на природата (и всички 

съпътстващи я културни забележителност – 

както минали, така и настоящи), което 

подкрепя опознаването на природата, при 

което посетителите оказват ниска степен на 

негативно въздействие, и което осигурява 

активно и рентабилно социално-

икономическо развитие на местното 

население”( IUCN, 1996) Възникването на 

термина “екотуризъм” и все по-

нарастващата популярност към него е 

следствие на новите тенденции в 

съвременния свят. Екотуризмът отразява 

промяната в отношението на хората към 

природата. Първоначално е смятан за 

алтернатива на масовия туризъм, поради 

непрекъснато нарастващата заплаха върху 

околната среда и културните дадености на 

дестинациите. Създава се и се оформя като 

вид алтернативен туризъм, който има 

минимално въздействие върху природните 

екосистеми. Под името екотуризъм могат да 

бъдат обединени почти всички дейности на 

открито, които практикувате през 

свободното си време – планински преходи, 

планинско катерене, посещение на пещери, 

фотографска дейност сред природата, 

културен туризъм и селски туризъм. Но като 

че ли на първо място се нареждат еко 

маршрутите по специално изградените еко 

пътеки и разбира се, наблюдението на птици. 

Широката употреба на терминът – 

екотуризъм води до разисквания навсякъде в 

сферата на туристическата индустрия и в 

обществото и от своя страна отвежда до 

създаване на голям брой други термини, 

включително "минимално въздействащ", 

"основан на общностите", "мек", "зелен" 

(sahrazada, 2009), "устойчив" и "отговорен" 

туризъм (The Ecotourism Society, 2018).  

Развиващ се с бързи темпове, 

екотуризмът представя трите основни цели 

на Конвенцията за биологичното 

разнообразие (Конвенция, 1996)4: 

Запазване на биологичното и културно 

многообразие чрез засилване на 

мениджмънта (частен или държавен) в 

защитените зони и увеличаване ценността на 

екосистемите; Подпомагане на ограничено 

използване на биоразнообразието и 

генериране на доходи, работни места и 

бизнес-възможности чрез 

екотуризъм.;Справедливо поделяне на 

ползите от екотуризма между общините и 

местните хора чрез неформално съгласие и 

пълно участие в планирането и 

мениджмънта на екотуризма. „По 

международно призната дефиниция 

понятието „екотуризъм“ означава 

пътуване из природни области, при което 

туристите поемат отговорността да пазят 

естествените дадености на околната среда 

и да дават своя принос за 

благосъстоянието на хората, които 

обитават тези области. Една екскурзия в 

гората, например, не е екотуризъм, ако не 

допринася за подобряването на природните 

условия или условията за живот на местното 

население. Но ако по време на 

пътешествието си туристите използват 

местния транспорт, почивните бази, 

заведенията за хранене и туристическите 

услуги, ако се отнасят чистосърдечно, 

добронамерено и отзивчиво към ресурсите, с 

които разполагат, то вече може да се каже, 

че са направили първите си успешни крачки 

в екотуризма.  Може да се обобщи, че добре 

планираният и добре управляван екотуризъм 

                                                 
4
 Конвенцията за биологичното разнообразие е подписана през 

1992 година в Рио де Жанейро, Бразилия, от голям брой държави 

и влиза в сила с Решение 93/626/ЕИО на Съвета за сключването 

на Конвенцията за биологичното разнообразие от страна на ЕС. 

Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 

29.02.1996 г. - ДВ, бр. 22 от 15.03.1996 г. Издадена от министъра 

на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г., в 

сила от 16.07.1996 г. Достъп на: https://www.cbd.int/. 
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е едно от най-ефикасните средства за 

дългосрочно запазване на 

биоразнообразието тогава, когато са налице 

обстоятелства като осъществим пазар, 

капацитет на управление на местно ниво, 

ясни връзки между развитието на 

екотуризма и съхраняването на природната 

среда. Обикновено екотуризъм се 

практикува из защитени природни области, 

където флората, фауната и културното 

наследство са основните атракции за 

посетителите. А една от основните му цели е 

да накара същите тези посетители да 

осъзнаят вредата, която човекът нанася на 

околната среда и да започнат да се отнасят с 

по-голямо уважение към природните 

ресурси на страната си „(sahrazada, 2009)".В 

допълнение, екотуризмът апелира за 

съхранение на същите тези ресурси чрез 

превърналите се вече в световна практика 

рециклиране, енергийна и водна 

ефективност, биогорива и създаване на 

добри икономически условия за местните 

общности (IUCN 2018).    Развитието на 

екологичния туризъм поставя в центъра 

на вниманието нуждата от закрила на 

недокоснатата и деликатна околна среда. 

От друга страна туриста, практикуващ 

екотуризъм, е по-взискателен, търсещ по-

високо качество на услугите и 

необезпокояван контакт с природата. 

Природосъобразният туризъм през 

последните години е нараснал с повече от 

30%, докато масовия туризъм – с около 4% 

(вж. Екотуризмът, 2011). Без съмнение са и 

нарастващите тенденции на увеличаване на 

значението на природната среда и на 

пътуванията в природата като форма на 

бягство, породено от “натоварения градски 

живот, който кара хората да търсят 

уединение в природата”. Поради това 

нараства броят на посетителите, 

националните паркове и други защитени 

зони. Съществуват няколко аспекта на 

природосъобразния туризъм. Не всички 

форми на пътуване в природни области са 

задължително екотуризъм, но това е важна 

стъпка в диференцирането на природо-

съобразния туризъм от екотуризма и дава 

информация, по която да се разпознае 

връзката между специфичните туристически 

дейности и природата. Тези дейности са: 

дейности, зависими от природата; дейности, 

които се мотивират от природата; дейности, 

произтичащи от природата (Воденска, 2002). 

2.Екотуризмът като вид „устойчив 

туризъм“ 

Туризмът като цяло трябва да бъде 

устойчив - екологично, социално, 

културно и икономически (Коцева, 2004, 

11). Екотуризмът се различава от другите 

туристически форми поради своята 

зависимост от защитата на естествените 

природни екосистеми, така че те и 

свързаните с тях културни ценности да могат 

да бъдат посетени и интерпретирани. 

Предизвикателството пред туризма като 

стопански отрасъл е да развие и максимално 

да разгърне капацитета при екотуризма и 

качеството на своя екопродукт без вредно 

въздействие върху околната среда, от която 

самият екотуризъм зависи. Това ангажира 

осигуряване на такъв вид, място и равнище 

на еко туристическо потребление, което не 

вреди на природните територии и такова 

управление, което е адекватно на съответни 

устойчиви нива на екотуризъм (Воденска, 

2010, 11). Природната среда играе централна 

роля в екотуризма, който фокусира на 

биологичните и физичните фактори. 

Следователно запазването на природните 

области и мениджмънтът на устойчивите 

ресурси е първостепенно за планирането, 

развитието и управлението на екотуризма. 

Планирането в екотуризма е основано на 

ограничения на ресурсите (Лаков, 2017, 258). 

При това възможностите за екотуризъм ще 

загубят, ако общините допуснат капацитетът 

на средата да превиши или ако 

биоразнообразието и физическото 

присъствие са изменени изцяло. 

Следователно най-важната черта на 

екотуризма е устойчивостта и устойчивото 

развитие. Въпреки известни неясноти, 

концепцията за устойчивостта е 

фундаментална, за да се позиционира всяка 

туристическа дейност като алтернативна 

(Програма на WWF 1999). 

Според Световната туристическа 

организация(UNWTO): “Устойчив туризъм 

може да се проведе само ако има 

капацитет за ръководство на ключови 

туристически места и след това прецизно 

осъществен чрез система от ефективно 

планиране и оперативен контрол. Тези 

контролни мерки полагат основите на дълъг 

период на планиране, стратегии и 

управление на туризма. Това също изисква 

приемане на концепцията за валидна и 

съдействието в този процес между 
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частния туристически сектор, както и 

участието на местните общини и 

туристите като цяло” (UNWTO, 2018). 

Известно е, че представката “еко” произлиза 

от думата “екология”. Поради това, за да се 

приема дадена дейност за екотуризъм, тя 

трябва да допринесе с нещо положително за 

природната среда, нейното устойчиво 

развитие и екологическа интеграция. Когато 

се говори за “средата”, не говорим  само за 

природната среда – флора, фауна, ландшафт 

и атмосферни условия, но и за включените в 

нея социални, икономически, научни, 

управленски и политически елементи 

(UNWTO, 2018). 

Туристическа дейност, която потъпква и 

унищожава околната среда, която действа 

негативно върху местната общност или 

която не успява да отвърне на икономически 

ползи, които си заслужават, не е устойчива в 

дългосрочен план .(Програма на WWF 

1999). Екотуризмът е управляван да отбягва 

или да свежда до минимум отрицателните 

влияния и да предоставя ползи на местните 

общности домакини (под формата на 

различни приходи, облаги, помощи, 

привилегии и пр.) и околната среда, за 

настоящите и бъдещите поколения. 

Екотуризмът означава въвличане и активно 

участие от страна на туристи и туроператори 

в опазването на територията. Като пример, 

туристи могат да участват в природонаучни 

наблюдения или рехабилитационни проекти, 

или могат да допринасят финансово при 

управлението на зоната. Планирането при 

екотуризма е основано на ресурсни 

ограничения, с минимизиране на природо-

ресурсното потребление. Управителите на 

природните зони е нужно да имат предвид и 

да се съобразяват с изискванията на 

екосистемите, както и с допустимите 

дейности в рамките на обозначените форми 

на собственост, съобразно режима на 

управление на територията, с подходящите 

места за разнообразните еко туристически 

видове и форми, а също и социалните нужди 

на посетителите. Негативните въздействия 

при екотуризма могат да бъдат управлявани 

посредством разпознаване, приемане и 

прилагане на устойчиви практики 

(Димитрова, 2013, 22). Например може да се 

посочи че: влиянията върху обкръжаващата 

среда биха могли да бъдат управлявани чрез 

използване на гъвкави и адаптивни идеи, 

проекти и конструкции, иновации, 

съоръжения и практики, свързани с 

управление на отпадъците, които свеждат до 

минимум вредните влияния, както на 

мястото на извършваната дейност, така и от 

гледна точка на по-широката употребата на 

ресурси (Димитрова, 2013, 28). 

Екологичното образование и възпитание 

може да оказва влияние върху поведението 

на посетителя, на местната общност и на 

туристическата индустрия и да участва в 

дългосрочната устойчивост на 

туристическата дейност в природните 

територии. Образованието, възпитанието и 

интерпретацията на природните 

закономерности помагат на посетителите да 

видят "голямата и малката картина" в 

природата, т.е. да добият по-добра представа 

за реалната ситуация в природната среда 

(Коцева, 2004, 12). Това дава да се разбере, 

че се познават природните и културни 

ценности на района, необходимостта от 

управление на ресурсите в средата. Една от 

задачите на еко туроператорите е да 

осигурят подходящо ниво на тълкуване на 

природното и културно наследство (т. нар. 

природна и културна интерпретация), 

обикновено чрез наемане на подходящо 

обучени за целта кадри – квалифицирани 

водачи, екскурзоводи, аниматори и др. и 

чрез осигуряване на информация преди и по 

време на пътуването (било то преход, 

обиколка, пътешествие, екскурзия и т.н.). 

2.1.Потребителско удовлетворение на 

посетителите 
Удовлетвореността на посетителя с еко 

туристическото преживяване е съществен 

елемент и основното, най-важно и крайно 

необходимо условие за дългосрочната 

жизнеспособност на екотуризма като 

стопански отрасъл. Преживяването при 

екотуризма трябва да съответства или да 

надмине реалистичните очаквания на 

посетителите. Обслужването и 

задоволяването на клиента, съществена и 

неделима част от еко туристическия 

продукт, трябва да бъде на второ място, 

веднага след опазването и защитата при 

всяка посетена територия (Екотуризмът, 

2011). Посетителското удоволствие и 

развлечение трябва да бъде улеснено и 

подпомогнато чрез (Воденска, 2001):  

 - Качествено осигуряване - гарантиране 

на сигурност, застраховане, както и най-

добри практики;  
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- Система за акредитация в екотуризма 

-официално признат, отговарящ на 

стандарта, качествен екотуризъм;  

- Широк обхват от еко туристически 

продукти, подходящи за различни видове и 

форми на екотуризъм, собственост на земята 

и режими на управление.;  

- Адекватна и екологично 

чувствителна към средата инфраструктура, 

която да не се конкурира с естествената 

природната среда; 

- Адекватно съобразяване с нуждите на 

местните общности; 

- Отговорен маркетинг, който дава 

реалистични очаквания за еко 

туристическото преживяване във всяка 

природна зона; 

 -      Подходящо планиране и управление. 

 

2.2. Отговорен маркетинг в екотуризма 
При реализирането на възможности за 

развитие на екотуризъм се разчита на голям 

пазарен обхват, като по този начин се 

акцентира върху потенциалните посетители, 

за да могат те да почувстват и доловят 

наличните възможности и съответстващото 

еко туристическо търсене с предлагането 

(Воденска, 2010).  

В сферата на екотуризма, маркетингът 

често може да бъде предизвикателство, 

особено откакто (Воденска, 2002): 

• Екотуризмът като стопански отрасъл 

включва много малки туроператори, които 

действайки самостоятелно, сами по себе си 

нямат необходимите ресурси за 

туристически пазар на национално или 

международно равнище. 

• Обслужващите лица в екотуризма 

(еко-туроператорите) могат да бъдат 

позиционирани на относително отдалечени 

места, където те нямат готов (бърз и лесен) 

достъп до необходимите маркетингови 

умения и ресурси.  

Посетителите е нужно да имат 

реалистични очаквания, да проявяват 

толерантност и да се отнасят с разбиране 

към туристическите преживявания, за да им 

се помогне да изберат продукт, подходящ за 

техните потребности и съответното 

преживяването, което те желаят. В случая с 

екотуризма, отговорния маркетинг ще 

информира потенциалните посетители за 

различните видове дейности, налични и 

подходящи за определена територия. 

 

3. Правна уредба на сектор Туризъм 

3.1.1 Правна рамка в международен план 

в сектор Туризъм и устойчиво развитие. 
За да се постигне добра и действаща 

правна рамка в сектор Туризъм се взимат 

добрите практики, както и международна 

регламентация в областти близки до 

туризма. Трябва да се отбележи, че област 

екотуризъм е включена в правната рамка, но 

е заедно и с други подобласти на туризма. 

Така базирайки се на международната 

регламентация и опит, то тук на местно ниво 

се създава правната регламентация на 

страната ни. 

Някои от най-популярните конвенции в 

международен мащаб са: 

-Конвенцията по международната 

търговия със застрашени видове от дивата 

фауна и флора от 1973 г.,  

-Конвенцията за биологичното 

разнообразие от 1992 г., 

-Конвенцията за влажните зони с 

международно значение, по-специално като 

местообитания за водолюбиви птици от 1982 

г.,  

-Конвенцията за Световното културно и 

природно наследство от 1972 г.,  

-Конвенцията за опазване на дивата 

европейска флора и фауна и природни 

местообитания от 1979 г., 

 -Конвенцията за съхраняване на 

мигриращите видове диви животни от 1979 

г.,  

-Рамковата конвенция по климатичните 

промени от 1992г., Конвенцията против 

опустиняването от 1989 г.,  

-Европейската конвенция за ландшафта 

от 2000 г.,  

-Конвенцията за опазване на 

нематериалното културно наследство от 

2003 г.,  

-Конвенцията за защита на 

архитектурното наследство наЕвропа от 

1985 г.,  

-Европейската конвенция за опазване на 

археологическото наследство от 1992 г. и 

много други. 

Друга правна регламентация в този 

сектор са директивите:  

Директивата 92/43 на Съвета на ЕИО от 

21.05.1992 г. за запазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна,  

Директива 79/409/ЕЕС на Съвета на ЕИО 

от 02.04.1999 г. за съхраняване на дивите 

птици,  
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Директива 91/271/ЕЕС на Съвета на ЕИО 

от 21.05.1991 г. за третиране на градските 

отпадъчни води,  

Директива 2009/125/ЕС за екодизайн, 

насочена към намаляване на въздействието 

върху околната среда на продуктите, 

включително консумацията на енергия от 

21.10.2009 г. и др. 

Важни  документи  се  явявят 

споразуменията и декларациите, като  

например: 

Международното  споразумение  за  

тропически  дървен  материал,   

Споразумението  за опазване на 

прилепите в Европа и др.,  

Декларация от Манила за световния 

туризъм от 1980 г.,  

Декларация от Рио де Жанейро за 

околната среда и развитието от 1992 г.,  

Декларация от Берлин за биологичното 

разнообразие и устойчивия туризъм 1997  г.,   

Декларация  за  екотуризма  от  Квебек  от  

2002  г.,   

Законите за застрашените видове на САЩ 

от 1973 г., за качеството на въздуха на САЩ, 

за водата на САЩ, 

Закон за опазване на околната среда на 

Канада от 1999 г., 

Закон за поддържане на важни 

екологични услуги в Коста Рика,  

Закон за правата върху горските земи на 

Индия от 2009 г.  и др. прилагани и познати 

в световната практика.  

Важен елемент в насока на взаимстване 

на добри практики и опит от другите страни 

са различните стратегии. Някои от тях са: 

Глобална стратегия  за  биологичното  

разнообразие  от  1992  г.;  

Общоевропейска  стратегия  за 

биологичното разнообразие и ландшафта от 

1995 г.; 

Тематична стратегия за устойчиво 

използване на природните ресурси на ЕС от 

2005 г., 

Тематична стратегия за предпазване и 

рециклиране на отпадъци на ЕС от 2005 г.; 

Стратегия за устойчиво развитиена 

ЕС,актуализирана през 2006г.,  

Тематична стратегия за опазване на 

почвите на ЕС от 2006 г.; 

Стратегията  за  биологично  

разнообразие  на  ЕС  за  2020  г.; 

Лисабонска  стратегия  за икономически 

растеж и заетост; 

Стратегия за намаляване на опаковките на 

Германия,  

Стратегия за използване на възобновяеми 

енергийни източници на Германия,  

Национални стратегии за екологично 

устойчиво развитие на Франция от 1992 г., 

на Австралия от 1992 г.; 

Национални стратегии за екотуризъм на 

Австралия, на Франция от 1994 г., на 

Мексико, на Еквадор, на Малайзия, на 

Уругвай, на Доминиканска република, на 

Йемен,  

Стратегия за насърчаване  на  екотуризма  

на  Белиз,  на  Коста  Рика; 

Стратегия  за  биологичното разнообразие  

на  Русия,   

Севилска  стратегия  за  Биосферни  

резервати  от    1995  г.  за програмата  

„Човек  и  биосфера”  на  ЮНЕСКО,  

Стратегия  за  устойчиво  развитие  в 

Обединеното кралство от 1999 г.,  

Стратегия за устойчив туризъм на Пийк 

дистрикт, Великобритания от 2000 г. и др. 

Световната  практика е добра основа за   

устойчивото развитие. За опазването  на  

околната  среда,  може  да  се  представи  

публикуваната и от Австралийското 

правителство (декември 1992 г.) Национална 

стратегия за екологично устойчиво развитие. 

Същата е разработена с широки обществени 

консултации, семинари във всички щати, 

дискусии с представители на индустрията, 

отговорните институции, отделните групи на 

обществеността. Австралийската фондация 

за опазване на природата и Световният фонд 

за опазване на природата са водещите 

организации в подкрепата на този пионерски 

подход.Страни като Канада, Дания, Швеция, 

Южна Африка, Холандия и САЩ са 

проучили възможността за приложимостта 

на австралийския опит в тяхната национална 

политика по околна среда. 

3.1.2. Правна уредба в област Туризъм на 

национално ниво. 
Няколко министерства са директно 

ангажирани в развитието на екотуризма в 

България. В зависимост от специфичните им 

роли в правителството, те имат специфични 

отговорности и роли за развитието на 

екотуризма. 

Областните управители са държавни 

служители, назначавани от Министерския 

съвет. Те имат администрации, но нямат 

други подчинени структури. Отговарят за 

провеждане на регионалната политика и за 
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осъществяване на държавното управление по 

места, както и за осигуряване на 

съответствие между националните и 

местните интереси. Имат отговорности по 

опазването на реда и административния 

контрол. 

Според Закона за туризма в Република 

България- Областният управител провежда 

държавната политика в туризма на 

територията на областта, като организира 

съвместно с туристическите сдружения 

разработването на стратегия и програми за 

развитието на туризма и координира тяхното 

изпълнение, като тази стратегия и 

програмите са част от областния план за 

регионално развитие и се съставят на 

основата на националните приоритети за 

развитие на туризма, както и на местните и 

регионалните туристически ресурси и 

нужди. Той също координира с кметовете от 

областта и с други областни управители в 

региона реализацията на Националната 

програма за развитие на туризма. 

Общините са ключовите териториално-

административни и планиращи единици. Те 

са основата за създаването на условия и 

среда за развитието на екотуризма. Според 

чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма 

“Общинският съвет приема програма за 

развитие на туризма на територията на 

съответната община в съответствие с 

приоритетите на националната стратегия и 

като вземе в предвид местните ресурси за 

туризъм и местните нужди”. 

Според изискванията на Закона за 

туризма, кметът на общината: 

1. изготвя програма за развитието на 

туризма в общината съвместно с 

туристическите сдружения и с други 

юридически лица с нестопанска цел, имащи 

отношение към развитието на туризма;  

2. създава консултативен съвет по 

въпросите на туризма с представители на 

местната администрация, туристическите 

сдружения, други юридически лица с 

нестопанска цел, имащи отношение към 

развитието на туризма, сдружения на 

местния бизнес и на потребителите;  

3. създава общинска експертна комисия 

по категоризиране на туристическите 

обекти, в чийто състав половината от 

членовете са представители на туристически 

сдружения, работещи на територията на 

общината, ако има такива;  

4. категоризира туристическите обекти 

по чл. 52, ал. 1 по предложение на 

общинската експертна комисия по 

категоризиране;  

5. създава и поддържа регистър на 

категоризираните от него обекти на 

територията на общината;  

6. заверява регистрите за настанените 

туристи на лицата, извършващи 

туристическа дейност хотелиерство на 

територията на общината;  

7. съдейства за рекламата на 

туристическия продукт на общината; 

8. организира информационното 

обслужване на туристите, включително чрез 

създаване на туристически информационни 

центрове или бюра;  

9. съдейства за поддържането и 

опазването на природните и културно-

историческите обекти на територията на 

общината;  

10. осъществява контрол по спазването 

на закона и на нормативните актове по 

неговото прилагане;  

11. съдейства на държавните органи при 

провеждането на политиката в туризма и 

извършването на контрол върху качеството 

на туристическия продукт на територията на 

общината. 

По отношение на програми за 

дългосрочно развитие на сектора се 

осъществи изготвянето на Националната 

стратегия, която представлява пакет от 

допълнителни инициативи за екотуризъм, 

отразяващи факта, че австралийската  

екотуристическа индустрия се характеризира 

с неголеми действия, предлагащи 

персонализирана услуга.  

Един от значимите международни актове, 

пряко касаещи екотуризма в отделните 

страни, с голям потенциал за практикуването 

и развитието на този вид устойчив туризъм е 

Декларацията  за  екотуризма  от  Квебек  от  

22.05.2002г. Документът е приет в рамките 

на международната година за екотуризъм, 

обявена от ООН, под егидата на Програмата 

за околна среда към ООН и Световната 

търговска организация, проведена  през 2002 

г. в Канада. Квебекската декларация взема 

предвид подготвителния процес, както и 

обсъжданията по време на конгреса. Тя е 

резултат от диалог между множество 

заинтересовани страни, макар и да не е 

следствие от преговори. Основната  цел е 

начертаването на предварителен дневен  ред  
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и  определянето на  поредица  от  препоръки  

за  развитие  на  екотуризма  в контекста на 

устойчивото развитие. 

Устойчивото развитие на туризмът е 

застъпено в голям брой  национални 

стратегии или планове в областта на 

туризма, околната среда, биоразнообразието, 

устойчивото  развитие,  горското  и  селско  

стопанство, развитието на 

предприемачеството, регионалното развитие,  

здравеопазването,  в  закони  от 

националното  законодателство  и  редица  

международни  конвенции  в  различни 

области, по които Република България е 

страна.Всички тези документи са добра 

предпоставка  и  възможност  за  развитие на 

устойчив туризъм, като се има предвид 

неговият интердисциплинарен и 

междусекторен характер. 

В българското законодателство устой-

чивите форми на туризъм са регламентирани 

от Закона за туризма (Обн., ДВ, бр. 30 от 

26.03.2013 г.), в чийто чл. 3, ал. 4, т. 1-8  „Чл. 

3. (1) Туристически дейности са: 4. 

предоставянето на тематично ориентирани 

допълнителни туристически услуги в 

областта на морския, ски, културния, балнео, 

СПА, уелнес, селския, винения, 

еко,конгресния, детския и младежкия, 

приключенския, спортния, ловния, голф и 

други видове туризъм“.5 

За развитието на устойчив туризъм в 

България важно значение има „Стратегията  

за  развитие  на  туризма  в  Република 

България 2014 – 2030г.“Изготвянето  на тази 

стратегия  следва принципа за „съвкупност  

от  алтернативи  за  постигане  на  

поставените  цели.  Тя  е  осъзната  и 

обмислена съвкупност от норми, които са в 

основата на разработването и вземането на 

решения, оказващи влияние върху бъдещото 

състояния на туристическия сектор, 

включително и като средство за свързване с 

външната среда. Стратегията се приема като  

генерална  програма  за  действие,  която  

разкрива  приоритетните  проблеми  и 

ресурси за постигане на основните цели”. 

(Рибов,М. в съавторство „Стратегиче-

ският избор в туризма“, 2005 г.). 
Стратегията е разработена в съответствие 

с: 

Закона за туризма (обн.,ДВ, бр. 30 от 2013 

г., изм., бр. 68 от 2013 г. и изм.); 

                                                 
5
 Закона за туризма (Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г) 

Национални и регионални стратегически 

планови документи; 

Тенденции на Световната туристическа 

организация до 2050 г.; 

Програма “Дестинация Европа 2020”; 

Националната програма за развитие на 

България 2020 г.; 

Националната програма за реформи; 

Националната стратегия за регионално 

развитие 2012-2022 

Проект на Споразумение за партньорство 

с Европейската комисия; 

Стратегия Европа 2020; 

Стратегията на ЕС за Дунавския регион 

(Дунавската стратегия). 

3.2.1. Стратегия за устойчиво развитие на 

туризма в България 2014 –2030г. 
За да се разработи и да се осъщетви 

прилагане на една такава Стратегия се 

преминава през сложен процес, който 

преминава през много фази. Първата важна 

стъпка по създаването и прилагането на 

такава Стратегия е приемането на такъв 

документ на национално ниво. Именно той 

показва с какви механизми и инструменти за 

управление ще се използват и прилагат в 

период очертаващ хоризонта 2014 – 2030г. 

Тазистратегия също се основава на базата на 

дългосрочни стратегии в областта на 

планирането, инвестициите, външния 

туризъм, проучванията, предоставянето на 

различни услуги свързани пряко или не 

пряко със сектора. Също така подобряването 

на инфраструктурата и транспорта, 

професионалната подготовка и 

квалификация на заетия в сектора персонал, 

диверсификацията на туристическия 

продукт, възстановяване и поддръжка на 

съществуващи туристически зони и 

подобряване на облика на дестинацията като 

цяло. Чрез стратегическите документи се 

генерират средства от оперативните 

програми, които всъщност са един от 

основните инструменти. В Стратегията за 

устойчивост са заложени водещи 

приоритети и цели на програмата, което пък 

от своя страна води до изискването всяка 

една от тях да има и специален мониторинг. 

Прилагайки системата за мониторинг, 

наблюдение и контрол на изпълнението на 

заложените мерки и индикатори, които ги 

отразяват, може да се направи подробен 

анализ върху туристическия сектор, 

икономическото развитие и социалната 

среда, както и за опазването на природните, 
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културните и антропогенните ресурси на 

страната ни.  

По данни на Световната оргснизация по 

туризъм, международните туристичски 

пътувания и приходите от тази дейност 

отбелязват ежегоден положителен ръст, 

независимо от външните фактори влияещи 

на икономическото развитие на всяка 

държава (война, тероризъм, природни 

бедствия). 

България през последните години 

регистрира темпове на растеж и се очаква 

през 2020г., че ще привлича над 9 млн. 

чужденци(37% ръст за периода 2012-2020 

г)., а през 2030г. над 12 млн. чуждестранни 

граждани се предвижда да посетят страната 

ни, което според данните ще се удвои 

спрямо регистрираните данни през 2012г. 

Нужно е да се отчете и факта, че тази 

Стратегия за устойчиво развитие на туризма 

е ориентирана глобално  и пазарно спрямо 

международните тенденции. Обръща се по- 

голямо значение на нуждата от развитие на 

туристически продукти, които да са 

насочени към специализираните видове 

туризъм, като балнео, културен, еко, и 

селски туризъм и др. Разработват се и 

продукти, които да са насочени към 

развитието и на медицински туризъм. Една 

от групите туристи към, които е насочено 

вниманието е към групата туристи, които са 

на възраст 65+ и по примера на други стани 

развили добре този сегмент се разработват 

пододящи туристически продукти. 

В Стратегията за устойчиво развитие на 

туризма в България 2014 – 2030 г. се 

акцентира не просто върху туризма, а и 

върху специализираните видове туризъм, 

между които е и екотуризма. Също така е 

важно да се отбележи, че е заложено в 

приоритетите на стратегията именно 

разратването и развитието на 

специализираните видове туризъм. Това е 

възможно да се постигне и с оглед на 

голямото природно, културно и антопогенно 

богатство на страната ни, както и доброто й 

географско разположение. Освен с 

уникалните си природни дадености България 

е и на второ място в Европа по биологично 

разнообразие -над 12 360 вида растенията, 

763 вида от тях са в Червената книга на 

България, лечебни около  750  растения,  

като  70%  от  тях  представляват  стопански  

ценни видове и страната изнася около 15 

хил. тона билки годишно. Богатството на 

горският фонд възлиза на около 4.0 млн. ха. -

36.85% от територията на страната. 

Разпространени 27 хил. вида представители 

на безгръбначната фауна, 750 вида  

гръбначни,  от  които  397  вида  птици,  207  

сладководни  и  черноморски  вида риби, 94 

вида бозайници, 52 вида земноводни и 

влечуги. В  страната  са създадени 3 

национални –„Пирин”  (ЮНЕСКО), „Рила”, 

„Централен Балкан”,  и  11  природни  парка 

–и  89  резервата  (17  са  обявени  за 

биосферни  по  програмата  на  ЮНЕСКО)  и  

са  обявени 2234  природни 

забележителности. Два от природните 

обекти –„Национален парк Пирин”и 

резерват „Сребърна”, са включени в списъка 

на ЮНЕСКО на Световното природно 

наследство. Четири  от резерватите са 

обявени за важни влажни зони по 

Конвенцията за влажните зони с 

международно  значение. 22  обекта са  

обозначени  от  Birdlife  International  като 

важни ареали на птици в Европа.  

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главна полза за насърчаване на 

екотуризма е, че той обединява туризъм и 

съхранение (вкл. запазване и опазване на 

околната среда), като по този начин, 

осигурява икономически стимул за 

осъществяването на тази цел. Също така е 

благотворна стойност на нарастващото 

съзнаване и оценяване на 

взаимоотношението между естествената 

природна среда и разнообразния обхват на 

културните перспективи за обществото. 

Ключовото предизвикателство е да се 

осигури баланса, така, че екотуризмът като 

стопански отрасъл да може да бъде 

търговски жизнен, екологически устойчив и 

културно отговорен. През следващите десет 

години се предвещава, че екотуризмът в 

България би могъл да бъде съществен 

елемент в икономиката на страната и ще 

допринесе за по-добрия имидж на 

международния туристически пазар. Целта е 

страната да се превърне във водеща 

дестинация за алтернативен туризъм сред 

държавите от Югоизточна Европа и да 

стимулира развитието на европейски 

транснационални еко туристически 

маршрути. Такава е визията, залегнала в 

проекта за националната стратегия за 

развитие на екотуризма. Разнообразното 

природното богатство на страната ни 
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спокойно може да бъде наречено зеленото 

злато на България. А най-добрият вариант да 

заграбите с пълни шепи от това богатство е 

да практикувате екотуризъм из зелена 

България. За съжаление, колкото и красива и 

безценна да е родната природа, тя се намира 

в постоянна заплаха от по-масовите форми 

на туризма – бързо разрастващата се 

строителна дейност, максималната 

безжалостна експлоатация на ресурсите и 

изграждането на всевъзможни спортни 

съоръжения за привличане на туристически 

поток, застрашават дори и защитените със 

закон територии. Основното решение, 

необходимо за да спасим зелена България е 

като все по-често практикуваме ефективен 

екотуризъм. Чистата и здравословна околна 

среда е съществено условие за запазване на 

просперитета и високото качество на живот 

в Европа. Но силата и конкуренто-

способността на икономиката са също много 

важни, ако искаме да се запази това качество 

на живот. 
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Резюме. Авторская работа "Эволюция Души --Трилогостерапия"- предлагает познание себя в Мироздании 

и Мироздания в себе в многомерном логосе, основа которого ТРИединство - Духа, Души и Тела. Цель - 

преображение себя от АЛЬФА уровня до МЕГА уровня, в процессе применения инструмента Тварца - 

нового буквичного АЛЬФАВИТА 'АМЕГА' - алгоритма для Эволюции Души Человека в Новых энергиях всего 

Мираздания т.о. обрести неуязвимое гармоничное качество - Тризубец силы, овладев которым 

пробуждается родовая память и сверхспособности: чувствования, энергопотенциала и частот, 

обретение связи с 'Высшим Я' - рождение Нового Человека для эволюционирования Всего Человечества. 

МИР могут изменить - «пробуждённые», энергия пробуждения -  это безусловная, высокочастотная 

любовь.Люби то, чем занимаешься и занимайся тем, что любишь. Данной Авторской работой 

предлагается внедрить повсеместно применение Единого Народного Языка на основе АЛЬФАвита 

'АМЕГА'.  

 

Ключевые слова: трилогостерапия, эволюция души, новый альфавит, тризубец, логос, единый язык 

 

Abstract. Author's work "The Evolution of the Soul - Trilogy therapy" - offers the knowledge of yourself in the 

Universe and the Universe in itself in a multidimensional logos, the basis of which is TRI unity - Spirit, Soul and 

Body. The goal is to transform yourself from the ALPHA level to the MEGA level, in the process of applying the tool 

of the Quartz - the new alphabetical ALPHABET 'AMEGA' - an algorithm for the Evolution of the Human Soul in 

the New Energies of the whole World Party. to find invulnerable harmonious quality - the Trident of power, having 

mastered the ancestral memory and supernormal abilities: feelings, energy potential and frequencies, finding a 

connection with the Higher Self - the birth of the New Man for the evolution of Total Mankind. PEACE can be 

changed - the awakened ones, the energy of the awakening is unconditional, high-frequency love. Love what you do 

and do what you love. This authoring work is proposed to introduce the use of the Common Folk Language 

everywhere on the basis of ALPHAVIT 'AMEGA'. 

 

Key words:  trilogosotherapy, evolution of the soul, new alphabet, trident, logos, single language 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Цель исследования  - развитие 

ЧЕЛОВЕКА в НОВЫХ ЭНЕРГИЯХ и 

частотах. 

В авторской  работе  «ЭВОЛЮЦИЯ 

ДУШИ – ТРИЛОГОСТЕРАПИЯ», 

представлен Курс Трилогостерапии – науки 

образного восприятия себя в миру и мира в 

себе, предлагает  познание себя - в основах  

триединства  логоса Мираздания по 

принципу голографического многомерья 

трёх (Я) Человека: осознанное Сознание 

(ДУХ)+ осознанное Дыхание (ДУША) + 

осознанное Деяние (ТЕЛО), через 

универсальную образность ЕДИНОГО 

ЗНАНИЯ от ИСТОКА с помощью 

взаимосвязи – МЫСЛЕформы  (ОБРАЗА), 

СЛОВесной формы (ОБРАЗ сущий), форм 

проЯВЛЕНИЯ (материальных). 

Основная стратегия данной работы – путь 

преображения  себя, как  АЛЬФА  

микроуравня и  через себя   макроуровня, 

далее МЕГА уравня  СИНТЕЗОМ  

многомерья триединства: ДУХА, ДУШИ и 

ТЕЛА. 

 

 

 

mailto:soyuz-irolan@ukr.net
mailto:soyuz-irolan@ukr.net
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II. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

1.Основная задача и путь трансформации 

души человека, как триединой структуры 
Основная Задача и путь 

трансформации Души Человека, как 

Триединой структуры .  Вечно  молодая  

плоть (Твердь) – это  эволюционирующая в 

сотворении структура и преображающая 

себя как «обновлённая (регенерирующая) 

особь», тобы таковой стать и быть 

выполняется последовательность Курса 

«Трилогостерапии» : 

 Осознанно определить своё 

предназначение и направить на 

реализацию. 

 Обрести себя и свою  миссию на 

макроуровне планеты Земля. 

 Повышение частот для соединения  с 

«Высшим Я» по ВЕРЕ с НАДЕЖДОЙ  

в ЛЮБВИ: 

- обретение неуязвимой структуры 

Человека по алгоритму ТРИЗУБЦА 

(ДУХ, ДУША, ТЕЛО): 

-  Овладеть собой и осознанно  

управлять. 

-  Обрести СИЛУ на всех уровнях 

бытия и выполнять замысел  Творца  

в новой Энергии -- световой Ткани 

Мироздания. 

-  Осознание причинности и  

сопричастия  Всего  Сущего в 

Земном проявлении  своей особи. 

Что выполняет курс знаний 

«Трилогостерапии»: 

КРИСТаллическ

ая Форма 

(ДУХа) 
+ 

КРИСТаллическ

ое качество 

(Души) 

+ 
КРИСТаллическое 

проявление  

(Тела) 

 

Синтезом этих составляющих обретаем 

ХРЕСТосияние - «АЛ МА З», где : 

АЛ(ВСЕвышний)+Материя+З(С)связь, 

даёт связь этих энергий и обретение 

Божественной Силы в Человеке – СИЛУ 

(одухотворение) символа Тризубца 

Человека. 

Обретение ‘ключа силы’ – это 

преображение себя как Новой Световой 

формы, качества  и проявления обретая 

состояние светового-святого в себе ДУХА - 

это целительная, вездесущая, 

всепроникающая, всемогущая, всезнающая 

вечная Энергия Тварца. 

Курс «Трилогостерапия» -  возраждает 

многогранную образность и смысловую 

составляющую каждой БУКВЫ русского 

АЛЬФАвита – её сакральное значение,  связь 

с звуковой вибрацией, телепатическим 

языком цветности, запахов, числа, 

геометрию окружающего нас пространства. 

ПРЕДЛАГАЕМ каждому – раскрыть свой  

потенциал, дары, таланты, прабуждая 

родовую память. 

ПУТЁМ: СИНТЕЗА в НАСТОЯЩЕМ 

моменте ЗНАНИЙ, ОПЫТА, ЭНЕРГИЙ из 

прошлого в БУДУЩЕЕ - Расширяем 

сознание методами силы мысли, слова, дела 

- активируется родовая память и обретаем 

новый диапазон: 

СИЛЫ 

МЫСЛИ 

(обретение – 

телепатических 

способностей) 

+ 

СИЛЫ 

СЛОВА 

(целительских 

способностей) 

+ 

СИЛЫ 

МАТЕРИАЛИЗА

ЦИИ  

 (левитация, 

телепартация) 

 

1). Определение – Кто Я сегодня ? В 

каком состоянии? Путём – ТРИЛОГО-

ДИАГНОСТИКИ (логосом в Духе, Душе и 

Теле с участием Мастера  Трилоговеда 

определяем состояние Человека до начала 

курса занятий). 

2). Формирование  ТРИлогословаря.  

3). ПРЕОБРАЖЕНИЕ СЕБЯ через ОБРАЗ 

и ПОДОБИЕ. 

4). Истоки образности, осваиваем форму 

письма – как геометрию звука. 

5). СЛОВО – проявление Энергии формы, 

образность букв – это СИНТЕЗ ВСЕХ её 

значений: 

- язык творения Мироздания – это язык 

символов, Азы языка –связь с 

природой и азбучные истины. 

- толкование графики санскрита,  

графика всеясветной  граммоты, 

азбучные символы  ДревнеСлавянской  

БУКВИЦЫ и СИНТЕЗ с современным 

русским Алфавитом. 

- толкование имени/значений и названий 

образов. 

6).Графика форм Божественной мудрости, 

знаков, символов.Темы и подача Занятий 

формируются в процессе потребностей во 

времени и пространстве. 

В согласовании  с участниками данного  

проэкта..На площадке Одесского Народного 

Института  ЧЕЛОВЕКА с 2017 года  введено 

обучение  и проводятся занятия Курса «ТРИ-
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ЛОГОСТЕРАПИЯ» предмет «ЧЕЛОВЕКО-

ЗНАНИЕ».  Осознание взаимо-действия 

Буквенного, Словесного и Цифровых 

Значений Бытия-через  осознание 

одухотваряется ФИЗИКА Человека, 

состояние при котором обретается  

внутреннее глубинное равновесие – 

Мудрость, открывается родовая память 

Души - хранящая универсаль-ную 

образность ЕДИНОГО ЗНАНИЯ от 

ИСТОКА. 

АЛФИЗИКА (от греческ. АЛФИЗИС - 

соединение в реальности Духа, Души и 

Тела). 

Согласно научным исследованиям 

Белокриницкого Василия Степановича – 

Учёного, Профессора, Доктора мед.наук, 

Врача Новатора  теоритической и 

практической медицины, доказано что ДНК 

клетки Человека обладает генной памятью, 

которая передаётся при помощи 

электромагнитных взаимодействий (1) на 

Мегауровне Вселенской клетки, на 

Макроуровне клетки Земли и Микроуровне 

клетки Человека. В структуре ДНК имеются 

участки, в которых возможно образование 

водородных связей. Такая структура ДНК 

позволяет обьяснить её роль в качестве 

генетического материала и хранения 

информации. Она зависит от магнитного 

источника, расположенного в ядрышке 

живой клетки, в силовом поле которого 

формируются цепи ДНК. Этот магнитный 

источник воспринимает и фиксирует в своём 

поле информацию электромагнитных полей 

и излучений (1).Для осуществления своей 

миссии на планете Земля Человек должен 

иметь специальные знания и высокую 

нравственность, чтобы быть ответственным 

за свои действия и здоровье своё и общества 

(2). 

По результатам исследований 

Президента, Профессора и Академика 

РАМТН Института Квантовой Генетики 

П.П.Гаряева, доказано что ДНК – состоит из 

набора буквичных символов – 

составляющих тексты, структура 

человеческой речи и структура 

последовательности ДНК математически 

близки(3). Т.О. получаем подтверждение о 

том, что клетка ДНК Человека обладая 

генной памятью содержит знания 

информационного поля Мироздания 

соответственно содержит и родовую память 

Души. Открыто новое состояние материи - 

голографический фотоэффект, т.о. СВЕТ – 

материален (может вести себя, как 

жидкость). Катион триводорода запускает 

каскады новых химических и физических 

реакций. Альфавит русского языка – это не 

случайный набор букв, а определённая 

система, где в структуре заложен принцип 

Вечного Вселенского Движения – СВАОР 

(СВА – небеса + ОР- сила) = СОЛНЦЕворот 

– СВЕТОВОЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОД, 

подобный спирали ДНК, в котором 

зашифрованы Высшие ЗНАНИЯ о 

МИРОЗДАНИИ и ЧЕЛОВЕКЕ, его природе, 

его месте во Вселенной. Расшифровываются 

эти ЗНАНИЯ витками спирали в каждой 

БУКВЕ : её именем, образным значением, 

звуком, графикой и цифровым значением. 

Язык – это духовная территория народа, 

каково свойство языка, таково и состояние 

этой духовной территории, духовной и как 

следствие физической силы народа (4). 

Причина отсутствия взаимопонимания - 

Уровень нашего современного языка в 

большей мере не позволяющий  нам 

адекватно взаимодействовать с Внешним 

Миром и правильно выражать свой 

Внутренний Мир, что порождает конфликты 

во взаимоотношениях, в семьях, 

общественных коллективах вплоть до войн и 

прочих катаклизм. Нехватка 

взаимопонимания объясняется  тем, что в 

большей степени: 

- общающиеся не применяют единый - 

вселенский языковой генетический 

КОД, 

- у общающихся не открыт доступ к их 

родовой памяти (посредством 

применения образов буквиц - от 

истока), 

- искажено восприятие голографических 

картин формирующихся тонкой 

материей звуков речи, которые 

становятся образами, знаками, 

символами, обладающими универ-

сальной  ёмкостью. 

 

Особенная тревожность сегодня с 

состоянием детской литературы: азбук, 

букварей, сказок для малышей..Большинство 

из них наполнено чуждыми понятиями и 

установками в результате которых наступает 

конфликт с самим собой и Родовой памятью 

(4) РОДной язык – это основа 

ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ Человека, 

средство выражения глубины его 
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информационного, культурного и 

ДУХовного восприятия(5). 

Родная речь и язык – целительны в 

ёмкости понятий и образов. ЖИЗНЬ наших 

предков была неразрывно связана во 

взаимодействии с Природой, и они, являясь 

её частью, познавали естественные законы 

Мироздания через себя, изнутри. Благодаря 

чему их Мировосприятие было живым и 

многомерным. И если познание дополняется 

умением Созидать, то это открывает перед 

ЧЕЛОВЕКОМ возможность познать 

нетолько свой Явный Мир, но и иные Миры 

и реальности(6). Всё в нашей жизни 

управляется сознанием и намерением, 

построеное на законах Мироздания.В 

процессах управления здоровьем Человека - 

важная роль принадлежит эволюции 

сознания, состоянию структуры и функции 

тонких физических и эфирных тел, полей, 

чакр и энергетических каналов к органам, 

которые берут начало от центрального 

энергетического канала, проходящего вдоль 

позвоночника от макушки до кобчика 

организма Человека. Нарушение субстанции 

этих тонких образований является причиной 

возникновения болезней(8). Исходя из 

исследований, научных достижений 

Белокриницким В.С. – также доказано, что 

изменение структуры и функций мозга 

Человека происходит при воздействии  на 

организм Сверх-Частотных магнитных 

излучений (СВЧ)(1). Т.о. если Человек 

обретает осознанность в триединстве своих 

полей он стаёт неуязвимым в т.ч. и от сверх-

частот, т.к. расширяя сознание (с помощью 

применения универсального многомерного 

образного народного языка, обладающего 

сверхчастотами -  у Человека  возникает 

способность пропускать через свою клетку 

высокие частоты, обретая сверхспособности 

и сверхвозможности). 

Сегодня остро стоит задача – Учиться 

МЫСЛИТЬ живым Сознанием  (МЫСЛЬ – 

излучение). От строения мыслеформ, а 

мысль состоит из СЛОВ (дающих анализ) – 

рождается СИНТЕЗ. СИЛА ЧЕЛОВЕКА  - 

это  мысли и чувства, а их создание в 

чистоте (высоких частот) рождает новую 

материю – СВЕТОВОЕ  ТЕЛО (слышащее 

БОГа), и  СИЛА этой ЭНЕРГИИ – 

Безусловная ЛЮБОВЬ! ЧЕЛОВЕК, 

познавший энергию Безусловной Любви и 

обладающий ею – является 

БОГОЧЕЛОВЕКОМ, и как следствие 

становится неуязвим – обретается 

ОМОЛОЖЕНИЕ организма и  продлевается 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ. Благодаря 

исследовательской философской и духовной 

работе сформирована Авторская Работа 

«ЭВОЛЮЦИЯ ДУШИ - 

ТРИЛОГОСТЕРАПИЯ» - это синтез знаний 

генетической лингвистики для расширения 

сознания Человека. При Одесском Народном 

Институте Человека и Одесском Центре 

ВЕД «ЯнтРА», а также соучавствуя на 

территориях заинтересованных в потенциале 

этих знаний - проводятся занятия в Живой  

форме родного  Языка – воссоздающего  

Духовное, Душевное и Физическое здоровье 

Человека и как проэкция на состояние всего 

Мироздания. 

Человек - живая самоорганизующаяся 

система. Он обладает сознанием, способен к 

постоянному изменению и обновлению.О 

полном здоровье можно говорить при 

целостности человека, постижении им своей 

миссии в Великом Единстве планетарного и 

космического организма. Здоровье - это 

состояние полного физического, душевного 

и духовного благополучия(7). 

 

2.Этапы обретения осознанного состояния 
ШАГ №1).  Определение – Кто я сегодня? 

В каком состоянии? Путём – 

ТРИЛОГОДИАГНОСТИКИ(логосом в Духе, 

Душе и Теле с участием специалиста 

Трилоговеда определяем состояние Человека 

до начала курса занятий). ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

СЕБЯ через ОБРАЗ и ПОДОБИЕ: 

АЛГОРИТМ - ЭТАПЫ   ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

и РОЖДЕНИЯ «НОВОГО ЧЕЛОВЕКА» 

(преодаление сопративления ДУХА материи 

на уровне строения 18 позвонков 

позвоночника Человека): 

 

ПОВЕДЕНИЕ, ОЩУЩЕНИЯ: 

1. Неприятие чего-либо, кого-либо 

2. Отрицание чего-либо, кого-либо 

3. Жалость к себе – нелюбовь 

4. БОЛЬ = БОЛЕЗНЬ 

5. Очищение Духа,Души,Тела 

6.Обретение знаний - набор  критической 

массы учения, воспитание себя-

образование. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ: 

7. Понимание сложившейся ситуации, как 

– УРОКА 

8. ПОКАЯНИЕ, ПРОЩЕНИЕ 
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9. Принятие чего-либо, кого-либо 

10.  БЛАГОДАРЕНИЕ 

11. ОЗАРЕНИЕ 

12. ОСОЗНАННОСТЬ 

13.ЗОЖ (Здоровый Образ Жизни) в 

триединстве (ДДТ). 

 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ: 

14.Обращение к Духу своему 

15.Обретение своего ОПЫТА 

16.Уважение к себе и другим 

17.ЛЮБОВЬ к себе. 

18.Безусловная ЛЮБОВЬ - активация 

сердечного Центра. 

 

ШАГ №2). Формирование  трилого-

словаря (слова, как многомерные образы – 

дающие потенциал новых целительных 

энергий), через форму письма (геометрию 

звука). СЛОВО – проявление Энергии 

ФОРМ, образность форм – это синтез её 

значений. 

 

ШАГ №3). Изучаем Язык ТВАРЕНИЯ  

Мироздания-ЯЗЫК Символов, азы языка–

связь с природой, азбучные истины: 

- толкование графики санскрита, 

графика Всеясветной  граммоты, 

азбучные символы  Древне Славянской  

БУКВИЦЫ и осуществляем синтез с 

современным русским Алфавитом. 

- проводим толкование имени/значений 

и названий образов. 

- применяем графику форм 

Божественной мудрости – знаки  и 

символы, смотри (рис.1). 

 

ШАГ №4). По окончании обучения 

Предмета «ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЕ» 

проводится тестирующая Трилого-

диагностика состояния обучающегося. 

 

Темы и подача Занятий формируются в 

процессе потребностей во времени и 

пространстве в согласовании с учасниками 

данного  проэкта. 

Необходимость ФОРМИРОВАНИЯ и 

зарождение  Нового Человека рекомендуется  

НАЧАТЬ с ОЧИСТКИ СОЗНАНИЯ, ТЕЛА 

И ДУШИ от устарелых современных 

программ, ЧЕРЕЗ РАСКРЫТИЕ и 

преобразование  ВНУТРЕННЕГО 

ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТКИ организма 

ЧЕЛОВЕКА - (схема №1) ОБРЕСТИ СИЛУ 

в СВОЕЙ основе ТРИЕДИНСТВЕ для 

эволюционирования ДУШИ, как причины и 

как следствие обрести повсеместно 

ЕДИНЫЙ МИРОВОЙ – НАРОДНЫЙ ЯЗЫК 

.   

Наши разработки в направлении 

обретения альтернативного образования 

являются одним из направлений Школы 

«Познай новое, познай себя и формулу 

здоровья» в  аспекте трансформации Души 

Человека, г.Одесса, Руководитель школы – 

Белокриницкий В.С. 

В ходе проведенной исследовательской и 

экспериментальной работы применяя 

данный  алгоритм альтернативного 

образования  – получены результаты  

Преобразований Человека на клеточном 

уровне  и обретение  осознанной СИЛЫ  

ЧЕЛОВЕКА в его ТРИЕДИНСТВЕ 

(ДУХА+ДУШИ+ТЕЛО). 

Истины из прошлого - формируют 

истинное будущее, осознанно синтезируя и 

применяя знания и опыт в настоящем 

моменте. 

 

3.Алгоритм Альфавита «АМЕГА» - 

инструкция Творца для применения на 

земле Единого Божественного языка. 
От зачатия на физическом уровне – 

первый виток спирали (Альфа) это 

формирование новой жизни (слияние 

Мужского и Женского начал в ЛЮБВИ – 

ДУХ Отца (сперматазоид)  определяет 

МАТЬ(материю-яйцеклетку), в результате 

МАТЬ- материя проявляет Дух Отца 

ОБРАЗУЯ  НОВУЮ  ЖИЗНЬ…И далее 

преобразование новой жизни на Земле 

обретая знания и опыт своей Души виток за 

витком – показан заложенный  замысел 

Тварца для эволюционирования клетки… 

Познание Души представлено на уровнях 

Бытия: ПРАВЬ – уровень Божественной 

силы, СЛАВЬ – уровень силы Предков, 

НАВЬ – уровень  силы духов (неявных), ЯВЬ 

– физический план, проявленный. 

Способность Человека создавать и 

понимать СЛОВО рождаемое из Буков – это 

прямое следствие его естественной связи со 

ВСЕМИ уровнями Бытия. Наглядно и кратко 

представляем  рождённый  командной 

работой Одесского Народного Института 

ЧЕЛОВЕКА многомерный, многоуровневый 

и ОБРАЗНЫЙ  АЛЬФАВИТ «АМЕГА»: 
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Рис.1  Схема АЛЬФАвита «АМЕГА» 

 

Таким образом применяя знания 

пропорциональной матрицы 6х6=36 

Альфавита АМЕГА мы видим сердцевину 

это – СОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА, как НО - 

(НОвая)  + У  (Универсальная) + Ф 

(ФОРМА) от АЛЬФЫ до А…МЕГИ, звучит 

и является инструкцией Эволюционирования 

и проеображения ДУШИ ЧЕЛОВЕКА. 

 

 
Рис.2  Инструкция  преображения силы 

Человека для формирования Альфавита 

АМЕГА 

 

Рис.2  это Алгоритм ЭВОЛЮЦИИ  

ДУШИ ЧЕЛОВЕКА в ТРИЕДИНСТВЕ 

уровней РАЗВИТИЯ, для применения в 

пользовании повсеместно ЕДИНОГО  

НАРОДНОГО  ЯЗЫКА: 

от АЛЬФЫ до АМЕГИ = 36 букв (основных 

36 витков в спирали ДНК Человека и  в 

тонких полях Земли и Вселенной, где в 

каждом витке заложена определённая 

порция Духа/сакрального Знания от Истока). 

ЭТО ИНСТРУКЦИЯ для ЗДРАВОЙ ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА в ГАРМОНИИ с собой и 

ВНЕШНИМ  МИРОМ В СОТВАРЕНИИ, 

СОЗИДАНИИ и СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА.   Формирование  

ЛОГОСА  - алгоритм ТРИЕДИНСТВА 

ЧЕЛОВЕКА - ТРИЗУБЕЦ силы: 
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= ЛЮ БО ВЬ:  

ЛЮ- ЛЮди 

БО – БОга 

ВЬ - ВЕдают 

 

Примеры СЛОВ в ЛОГОСЕ  

ТРИЕДИНСТВА: 

 

ДУХ -   Всюду сущий и Единый 

Д – Добром (опыт накопленный за все 

воплощения Души) 

У – Устремление  

Х – Гармонизировать 

 

ДУША  - является оболочкой ДУХА, 

(энергоинформационная матрица) 

Д -- Добром 

У – Устремление 

Ш – Ширить, преображать знанием 

А –  Аза (образ и подобие Тварца) 

 

ТЕЛО -  служит оболочкой для ДУШИ и 

ДУХА плоти: 

ТЕЛ О/О ЛЕТ – Твердь (плоть) Е-(Есть)  

Л-Людие(человеческая) О-(клетка) 

 

Земное прочтение – ТЕЛО, духовное 

ОЛЕТ, т.о. читая слева на право получаем 

понимание. От О-целостности клетки(образ - 

её многомерном гармоничном состоянии) 

зависит количество проживаемых ЛЕТ во 

плоти. ДУША совершенствуется под 

водительством Высших Сил, посредством 

СЛОВА – синтезом  энергией материализуя 

формы.  

Формирование  ЛОГОСА РОДОВОГО 

ДРЕВА - алгоритм ТРИЕДИНСТВА 

Мираздания: 

 

 
 

ЧЕЛОВЕК – Творенье Божье. Спираль 

ДНК Человека, проявленная в материальном 

явном мире, как структура, обеспечивающая  

хранение родовой памяти, не начинается  и 

не заканчивается  своей проявленной 

формой. Она имеет продолжение, существуя 

в форме информационной материи, дающей 

возможность связи с родовым опытом 

предков и передачи собственного духовного 

опыта потомкам. Путь Души – отошедшая в 

любви от Вселенской, Душа вселяется в 

новорожденного для его дальнейшего 

размножения  и создания им потомственного 

круга, для его эволюции под водительством 

высших сил в проявленном мире, где его 

созидательный творческий труд проявляет 

замысел Бога в материальных формах 

жизни. Бог питает Душу жизненными 

силами и передаёт её родовой опыт детям 

Божьим, т.о. помагая совершенствоваться 

Душе проявленной  в мире явном. В 

биосфере Земли, своими задачами Душа 

отмеряет себе меру времени для познания 

нового опыта. Это пример посланий 

закодированных в Альфы витках для 

совершения Духовного восхождения 

Человека(4). В Авторской  работе 

«Эволюция Души - Трилогостерапия» 

представляю последовательность буквиц  в 

предлагаемом Альфавите, как путь от 

рождения новой жизни и её эволюци-

онирования с такой же последовательностью 

аминокислот в малекулах белка матрицы 

ДНК, что обуславливает функцию родовой 

памяти. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщения, рекомендации и выводы по 

исследовательской теме: 

- Квантовое  изменение 

(одухотворение) сознания Человека  - меняет 

физику его тела. Каким путём? Сегодня 

каждому желающему познать Себя - 

предлагаем (раскрывая собственный 

потенциал, дары, таланты, пробуждая свою 

родовую память) посредством изучения 

Курса «Трилогостерапии» Авторского 

проэкта «Эволюция Души -

Трилогостерапия», как предмета 

альтернативного образования для 

устойчивого развития Человека в 

современном обществе. 

- Рекомендуем внедрить программу 

предмета «ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЕ» Курса 

«ТРИЛОГОСТЕРАПИЯ» Авторского 

проэкта «Эволюция Души-Трилогостерапия» 

в систему общего Образования, а также 

дополнительно внедрить в Международную  
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языковую  практику  использование 

АЛЬФАВИТА «АМЕГА» для  применения и 

общения  ОБРАЗНЫМ Единым Мировым  

РОДНЫМ  ЯЗЫКОМ – повсеместно, с 

целью ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ МИРА в 

едином Духовном Источнике  Мироздания 

для обладания  сакральным  знанием силы 

ЧЕЛОВЕКА т.о. обрести долголетие и 

омоложение для продления выполнения 

Земных задач эволюции Души. 

- Рекомендуем руководителям и 

персоналу детских Садов, Школ, Институтов 

обрести знания данного курса и применять 

их в Общеобразовательных программах с 

введением в программы обучения. В 

Городских, районных, областных 

учреждениях при ЗАГСах- ВВЕСТИ 

образовательный  добрачный Курс 

«Трилогостерапии»  по теме «РОЖДЕНИЕ 

НОВОГО СОЮЗА, как зарождение  НОВОЙ 

ЖИЗНИ». 
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Резюме: Целта на  настоящата статия е стремежът на авторът да допълни и доразвие статията си 

озаглавена „Устойчивото развитие и международно правната уредба на екотуризма. Като стъпвайки на 

нормативната база за основа, се цели да се разкрият переспективите за развитие на екотуризма в 

Република България. Предмет на разглеждане са  переспективите за развитие на екотуризма като 

фокусът се постави на – потенциал за развитие на екотуризъм в България /правно- нормативната уредба/ 

, на маркетинга, рекламата  и приоритети в развитието на екотуризма в България, целите на 

туристическите пътувания и др. Авторът се е постарал да открои силните и слабите страни  на 

екотуризма като представи  възможности и заплахи на еко туризма в България за да се постигне 

переспективата на устойчиво развитие на стопанският отрасъл- екотуризъм. 

 

Ключови думи:  устойчиво развитие, екотуризъм, переспективи, маркетинг на екотуризма, 

международни източници 

 

Abstract: The aim of this article is the author's desire to complete and further develop his article titled "Sustainable 

Development and the International Law of Ecotourism. Setting the basis for the normative base is to reveal the 

perspectives for ecotourism development in the Republic of Bulgaria. The focus is on ecotourism development 

perspectives, focusing on - the potential for ecotourism development in Bulgaria / legislation / regulation, marketing, 

advertising and priorities in the development of ecotourism in Bulgaria, the goals of tourism trips and others. The 

author has tried to highlight the strengths and weaknesses of ecotourism by presenting opportunities and threats to 

ecotourism in Bulgaria in order to achieve the prospect of sustainable development of the ecotourism industry. 

 

Key words: sustainable development, ecotourism, prospects, marketing ecotourism, international sources 

 

I.ВЪВЕДЕНИЕ 
В последните години България обръща 

все по-голямо внимание към развитие на 

екотуризма, оставяйки на заден план 

здравния туризъм, SPA туризма и формите 

на алтернативен туризъм. Страната ни стана 

и първата в Източна Европа, развила 

стратегия за биоразнообразието и първата 

обявила се „За“ развиването на цялостна еко 

туристическа стратегия (НСУРТ, 2014).  На 

територията на България се преплитат  й три 

био географски региона (средноевропейски 

гори, континентални степи и средиземно-

морски климат), които я превръщат в 

екологичен рай не само на Балканския 

полуостров, но и в Европа.  Екотуризмът 

може и трябва да се превърне в един от 

ключовите сектори за просперитет на 

населението в различните региони на 

България. Имаме най-важните предпоставки 

и условия за успешно развитие на 

екотуризма на международно ниво - 

изключително красива и разнообразна 

природа, благоприятно географско 

разположение, древна култура и 

гостоприемно население.  Екотуризмът се 

основава на една от най-хуманните 

концепции за развитието на света, който ни 

заобикаля - устойчивото развитие. При 

развитието на екотуризма природата и 

околната среда се съхраняват като в същото 

време се създават условия за развитието на 

малък и среден бизнес за месното население, 

подобрява се местната инфраструктура.  

Като един от най-бързо развиващите се 

сектори в света, тази форма на устойчив 
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туризъм е международно призната като 

реална възможност за икономическо 

развитие на природните райони в 

партньорство с институциите на 

природозащитата (Воденска, 2000). 

Създавайки добра нормативна база на коята 

да стъпи екоттуризма се слагат основите на 

развитието на един переспективен стопански 

отрасъл. Ключовото предизвикателство е да 

се осигури баланса, така, че екотуризмът 

като стопански отрасъл да може да бъде 

търговски жизнен, екологически устойчив и 

културно отговорен. 

 

II. ОСНОВЕН  ТЕКСТ 

1.Перспективи за развитието на 

екотуризма в България 

1.1. Потенциал за развитие на екотуризъм 

в България 

В правителствената програма еко-

туризмът е изведен като приоритетно 

направление за икономиката на страната 

(НСУРТ, 2014). Екотуризмът и селския 

туризъм са предпочитани като решение  за 

планинските и полупланинските територии 

на страната. Първите изготвени  планове за 

управление на защитени територии в 

страната  са  на националните паркове - 

Централен Балкан и Рила. За тях се  

предвиждат реални възможности за развитие 

на екотуризъм.  Съвременните тенденции на 

опазване на природата са насочени към 

съчетаването на целите на опазване с целите 

на икономически растеж (НСУРТ, 2014).  

Обединяването на усилията на държавните 

институции, включително и на 

представителите ни извън граница, бизнеса, 

местните власти и населението, 

формулирането на ясна визия политика и 

осъществяването на национален план за 

действие в тази сфера, ще ни позволят да 

предложим на международния пазар високо 

конкурентен туристически екопродукт 

(Димитрова, 2013). 

    България притежава всички ресурси за 

развитие на екотуризъм. Специализираният 

туризъм в защитените местности да 

привлече нов пазарен сегмент, с което 

допринася  предлагането и като цяло 

способства за усъвършенства за 

туристическият продукт на страната. 

Защитените територии, и особено тези в 

полупланинските и планинските райони в 

България, се характеризират с ниска трудова 

заетост и развитие на туризма може да 

преустанови негативните тенденции на де 

популация. Тази алтернативна форма на 

туризъм се развива единствено в екологично 

чисти райони, а развитието и гарантира 

устойчиво развитие на териториите. 

Туризмът допринася за популяризиране на 

специфичните особености на културата, 

традициите и бита на местното население и 

го стимулира кум повече грижи за 

опазването на околната среда (Воденска, 

2000).                                 

 Според Световната туристическа 

организация (UNWTO): “Устойчив туризъм 

може да се проведе само ако има капацитет 

за ръководство на ключови туристически 

места и след това прецизно осъществен чрез 

система от ефективно планиране и 

оперативен контрол. Тези контролни мерки 

полагат основите на дълъг период на 

планиране, стратегии и управление на 

туризма. Това също изисква приемане на 

концепцията за валидна и съдействието в 

този процес между частния туристически 

сектор, както и участието на местните 

общини и туристите като цяло” (UNWTO, 

2018). Природоресурсен потенциал за 

развитие на екотуризъм в България 

(Екотуризмът, 2011): Плажове; 

Крайбрежни ресурси – заливи, рибно 

богатство; Планински дадености и 

ландшафти; Гори; Водопади; Езера; Пещери;

 Флора и фауна; Минерални 

извори; Защитени територии – 

паркове и резервати. 

Културен и Исторически Потенциал - 

Археологически, исторически и културни 

ресурси (Екотуризмът, 2011): 

Археологически находки;  Исторически 

селища, части от селища, отделни сгради ; 

Селища с традиционна архитектура; 

Фолклор и традиционна медицина; 

Фестивали и церемонии; Традиционни 

занаяти и занаятчийски улици; 

Традиционни и съвременни 

икономически дейности; Традиционни и 

съвременни изкуства – танци, музика, 

театър; Всякакъв вид музеи; Културни 

институти и центрове;  Научни и 

образователни центрове; Села и селски 

ландшафти. 

Потенциални цели на еко 

туристическите пътувания (Екотуризмът, 

2011):- Наблюдение и изучаване на дивата 

природа; - Отдих в съхранена природна 

среда и общуване с автентична култура; -
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Използване на възстановителните и 

профилактични средства на природните 

компоненти;- Спорт и приключения. 

Трите национални парка на България 

– Рила, Пирин и Централен Балкан, са 

основната отправна точка за 

практикуване на екотуризъм. На практика 

те заемат около 1/3 от площта на страната и 

предоставят необятни възможности за 

организирани и индивидуални турове, за 

отдих и духовно обогатяване, за контакт с 

живата природа и опознаване на най-

девствените и красиви кътчета на страната 

ни. Трите национални парка се ползват не 

само с държавна защита, но и с европейска. 

На територията им можете да срещнете 

уникални представители на растителния и 

животинския свят с национално и световно 

значение (Лаков, 2016, 173 – 176). Докато 

опознавате навиците и особеностите им, ще 

бъдат обградени от живописни реки, 

водопади, природни феномени и спиращи 

дъха пейзажи. Което и населено място да 

изберете за престой, ще бъдете посрещнати 

гостоприемно и чистосърдечно. Представена 

е възможност от първа ръка кои са най-

популярните еко маршрути и отдаване почит 

на природата. 

1.2. Маркетинг, реклама  и приоритети в 

развитието на екотуризма в България 
Подробните регионални маркетингови 

планове за екотуризъм, които представляват 

основа за националния план, са главна 

предпоставка за международния успех на 

българския продукт. Развитието на 

човешките ресурси и обучението би 

повлияло съществено върху повишаване на 

качеството на туристическите услуги. 

Акцентът трябва да бъде върху издигане на 

качеството на услугите за посрещане на 

търсенето на посетителите и привличане на 

по-доходоносни клиенти, осведоменост на 

по-широк кръг от обществото за същността 

и важността на развитието на устойчивия 

туризъм, застъпване на аспектите на 

устойчивия туризъм в програмите на 

специализираните средни и висши училища 

и подобряване на образователното равнище, 

подобряване на облика на туризма като 

възможност за кариера. Най-важните 

инструменти за успеха на екотуризма в 

България са развитието на продукта, 

маркетингът и рекламата. Тези дейности 

трябва да се осъществяват съвместно от 

всички заинтересовани страни, като се 

използват най-съвременните методи. 

Особено важно значение би имало 

използването на мултимедийни системи и 

Интернет за информация и популяризиране 

на българското природно и културно 

наследство. Необходим е общ подход при 

развитието на екотуризма и планирането му, 

който да осигурява равно начало за работа 

на всички, които могат да се ангажират с 

подобна дейност, независимо дали работят в 

близост до защитена територия или друг 

район с ценно биологично разнообразие 

(НСУРТ, 2014).   От няколко години 

България развива възможностите за 

практикуване на еко туризъм. Понятието 

включва много дейности, между които 

преходи, фото туризъм наблюдение на 

птици, алпинизъм, катерене, посещения на 

пещери и природни забележителности. 

Екотуризмът се разглежда като един 

жизнеспособен вид туризъм, подчиняващ се 

на пазарното търсене и на пазарните сили. 

Той трябва да бъде развиван посредством 

разширяване на капацитета на 

предприемачите и туроператорите, 

занимаващи се с екотуризъм, 

усъвършенстване на стандартите за местата 

за настаняване и средствата за подслон и 

останалите туристически обекти и 

инфраструктура, системите за резервации, 

маркетинга, промоцията, сертифицирането, 

контрола върху качеството, гаранции за 

безопасността на туристите и пр. За да е 

успешен екотуризмът, на него трябва да се 

гледа като на инструмент за устойчиво 

икономическо развитие и развитието му да 

бъде подчинено на стратегическо планиране 

с широко участие на обществеността. Това 

ще помогне общественият сектор да разбере 

правилно неговата роля, да поддържа 

философията и ценностите му и да го 

използва като средство за планиране на това 

къде, какво може да се прави и как. Ако 

администрациите на общините и областите 

започнат да използват екотуризма като част 

от своите стратегии за развитие, той би им 

донесъл предимства. Така България ще 

спечели на национално ниво и ще заеме по-

висока позиция на регионалния и на 

международния пазар (НСУРТ, 2014).    

Очакваните резултати от развитието на 

екотуризма са, че ще се запази българската 

природа, националната и културната 

идентичност на българските райони и ще се 

подобри социалното и икономическото 
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положение в провинцията. Освен това в 

страната и на международния пазар ще се 

предлага качествен екотуристически 

продукт, а България ще има имидж на 

качествена и привлекателна екотуристическа 

дестинация. 

2. Силни, слаби страни, възможности и 

заплахи на еко туризма в България 
Анализът на информацията за 

състоянието на екотуризма може да бъде 

обобщен, като се използва рамката на SWOT 

анализа:              

Силни страни: 

Ресурсите на страната за екотуризъм се 

характеризират с разнообразието на 

комплекси от уникална природа, културно-

историческо наследство, традиционни 

практики и привлекателните ландшафти с 

културно и природно значение, както и с 

благоприятния климат и географско 

положение (Екотуризмът, 2011). 

Силни страни са и климатът и 

географските условия, опитът в масовия 

туризъм и вече изградената база за него, 

фактът, че този бизнес почти изцяло е в 

ръцете на частната инициатива, развиващата 

се правна рамка на екозащитата и 

постепенното преодоляване на липсата на 

информация и реклама за страната 

(Екотуризмът, 2011). 

Силните страни на държавната политика 

са наличието на цялостна държавна 

политика за управление на околната среда, 

на национални стратегии за устойчиво 

развитие на туризма в Република България 

(НСУРТ, 2014). 

Силните страни на държавните 

институции са водещата роля на 

националните и природните паркове за 

развитието на екотуризма, координацията 

между министерствата, признатата роля на 

екотуризма за икономическото развитие 

както и богатият опит и интерес за опазване 

на културно-историческото наследство 

(НСУРТ, 2014). 

Значителна част от основната необходима 

инфраструктура е налице. В страната е 

изградена основната обща инфраструктура - 

пътна мрежа, електроснабдяване, 

водоснабдяване, телекомуникации и т.н. 

Екотуризмът не изисква необичайни 

инвестиции в инфраструктурата, а и 

частният сектор става все по-активен 

инвеститор в тази сфера (Лаков, 2017, 254 – 

279). 

Силните страни на частния сектор могат 

да се опишат с увеличаващите се инвестиции 

в туризма и екотуризма, с все по-добрия 

маркетинг на продуктите, широкото 

териториално разпространение на 

предприемаческите инициативи и тяхното 

разнообразие (Екотуризмът, 2011).  

Силна страна на неправителствените 

организации е, че все повече от тях 

използват екотуризма като инструмент за 

устойчиво развитие и че създават връзките 

между обществения и бизнес сектора за 

промоция на екотуризма (Екотуризмът, 

2011). 

По отношение на положителните 

тенденции на пазарите може да се каже, че 

за последните 10 години туризмът е успешно 

развиващ се сектор на икономиката. През 

последните години се забелязва повишаване 

на интереса към еко туристически продукти 

като специфичен сегмент на вътрешния 

пазар (Лаков, 2017, 254 – 279). 

Силните страни на популяризирането, 

рекламата и маркетинга са в съществуването 

на практики за популяризиране и маркетинг 

на екотуризма и появяващата се тенденция 

за разнообразяване на туристическите 

пакети с еко туристически елементи, както и 

предприетите активни действия от страна на 

държавата, за популяризирането специално 

на екотуризма и другите видове устойчив 

туризъм (Екотуризмът, 2011). 

Слаби страни: 

На макро ниво, дефицитите за развитие на 

екотуризма се изразяват в недостатъчно 

прилагане на устойчиви практики в 

регионалното развитие, земеделието и 

горското стопанство, изселване, загубата на 

традиции, разрушена и грозна 

инфраструктура в селищата и загуба на 

автентичния вид на българския ландшафт, 

липсата на планове за управление и 

недостатъчните управленски умения, 

недостига на систематизирана информация 

за ресурсите и на интерпретативни програми 

(Лаков, 2017, 254 – 279). Няма правни 

механизми, които да защитят ресурса за 

екотуризъм и интересите на малкия и среден 

бизнес в тази област, особено с оглед 

неговото неорганизирано и хаотично 

практикуване, често свързано със сериозни 

щети върху ресурса за екотуризъм, 

предлагане на некачествени услуги и 

отрицателно влияние върху авторитета на 
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страната като туристическа дестинация 

(Екотуризмът, 2011). 

Липсва систематизирана информация за 

ресурсите за развитие на екотуризма. 

Интерпретацията и информационните 

материали все още не са интегрирани добре 

в цялостните продукти. Екотуризмът все 

още остава недостатъчно и недобре 

координиран между заинтересованите 

страни (Екотуризмът, 2011). Все още 

не са правени детайлни проучвания на 

потенциалния пазар (вътрешен и 

международен) за екотуризъм у нас. Не е 

достатъчно ясно дефиниран профилът 

очакванията на международните или на 

българските потенциални еко туристи с 

техните практики, преживявания и разходи. 

Съществуват само ограничени данни за тези 

специфики, като например данни за това 

какъв процент от посетителите на страната 

се интересуват от продукти на екотуризма, 

основни характеристики на посетителите, 

както и очакванията им по отношение на 

предлаганите продукти и услуги 

(Екотуризмът, 2011). Все още не е 

направена пълна интеграция на екотуризма в 

националния, регионалните и общинските 

планове за развитие. Процесът на 

децентрализация на управление на общините 

е все още бавен. Слаби страни на 

институциите са недостатъчният админи-

стративен капацитет в министерствата за 

развитие на екотуризъм, липсата на 

адекватни статистически данни и 

информация за икономическия принос на 

този подсектор, недостатъчното разбиране за 

ползите от екотуризма от страна на част от 

областните и общинските администрации и 

несъвършенството на механизмите за 

налагане на ограничения на негативните 

въздействия (Екотуризмът, 2011). Липса 

на стандартизиране за специализираната 

инфраструктура за екотуризъм (еко пътеки, 

мостове, спортни съоръжения и пр.), особено 

извън защитените територии, както и липса 

на нормативна база, третираща 

изграждането, поддържането и използването 

на същата. България няма свои ясни 

стандарти и насоки за прилагане на граници 

на максимално натоварване и допустимата 

промяна в природни и културно-исторически 

обекти с важно значение. Те трябва да бъдат 

включени в системите за адаптивно 

управление и да се координират от 

директорите на защитените територии, от 

местните власти и от местните общности 

(НСУРТ, 2014). Липсата на достатъчно 

средства за изграждане и поддържане на 

туристическата инфраструктура и парковата 

архитектура е основен проблем пред 

развитието на екотуризма на територията на 

националните и природни паркове (Лаков, 

2017, 254 – 279). Вътрешният пазар на 

екотуризма е в етап на развитие, но все още 

се характеризира с недостатъчно добро 

качество на услугите в малките селища, с 

недостатъчен интерес, разбиране и 

активност, главно от страна на предлагането, 

с недостатъчни финансови възможности на 

средния българин – потребител на 

туристически услуги (НСУРТ, 2014).

 Слабите страни на маркетинга и 

рекламата се изразяват в това, че 

маркетинговите кампании все още не 

успяват да създадат цялостна национална 

идентичност на България по отношение на 

екотуризма. Липсват целенасоченост и 

оригиналност в рекламата, няма достатъчно 

ресурси за целенасочена реклама за 

вътрешния и външния пазар (Екотуризмът, 

2011).  Поради недостатъчно разработени 

продукти и услуги в сферата на екотуризма 

все още е слабо участието на панаири и 

събития. За постигането на стратегическите 

цели на екотуризма са анализирани и 

условията на външната среда (Екотуризмът, 

2011). 

Възможности: 

Налице са предпоставки и се  създават 

ред благоприятни възможности във  и 

извън страната, които е важно да бъдат 

оползотворени за развитието на 

екотуризма в България. Международните 

тенденции в развитието на екотуризма и 

културния туризъм са благоприятни. 

Прирастът в екотуризма изпреварва 

тенденциите в общия годишен ръст на 

туризма (Воденска, 2000а). България е 

сигурна и все още достатъчно популярна за 

туристическия пазар страна на Балканския 

полуостров (Лаков, 2017, 254 – 279). 

Членството на България в ЕС и в НАТО 

допринасят за международното признание на 

България, като продължават да определят 

насоките в националната политика и в 

законодателната реформа (Конвенцията, 

1996). 

Заплахи: 

Заплахите са външни фактори, които 

могат да възпрепятстват развитието на 
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екотуризма в страната, а секторът не е в 

състояние да повлияе на тези фактори или да 

ги заобиколи. Глобалните заплахи за 

туризма, произтичащи от международния 

тероризъм и световната икономическа криза, 

създават чувство на несигурност за 

бъдещето на туристическата индустрия като 

цяло, както и за всякакви международни 

пътувания. Допълнителните мерки за 

сигурност и високата цена на мерките за 

борба с тероризма намират отражение в 

повишени летищни такси и в по-високи цени 

на самолетните билети (Програма на WWF, 

1999).В условията на световна финансова и 

икономическа криза наличието на визов 

режим за част от пазарите е фактор, който 

допълнително затруднява привличането на 

чуждестранни туристи за практикуване на 

екотуризъм у липсата на професионално 

предлагане на туристически услуги за 

българи във вътрешността на страната, 

продължаващото замърсяване на природата, 

сечищата, бракониерството, строежите 

(Програма на WWF, 1999). 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изводите които можем да направим , че 

пред екотуризма е налице голям потенциал  

и переспектива за развитие , като той може и 

следва да обедини туризма във всичките му 

форми на проявления, както  и съхранението 

(запазване и опазване на околната среда). 

Развитието на екотуризма следва да бъде 

откроено - по-диначимо  сред приоритетите 

на нашето правителство. Необходими са 

повече средства и положени усилия за 

реклама в областта на екотуризма. 

Поглеждайки в бъдещето екотуризмът в 

България би могъл да бъде съществен 

елемент в икономиката на страната и ще 

допринесе за по-добрия имидж на 

международния туристически пазар. 

България следва да заеме своето достойно 

водещо място по екологични туристически 

маршрути в да стабилизира своята водеща 

роля в Югоизточна Европа. Природните 

дадености, добрата нормативна база и 

устойчивото развитие на екотуризма ни 

дават увереност, че екототуризма може да 

бъде откроен като съществен елемент в 

икономиката на Република България, като я 

брандира с най -добрия имидж занапред. 
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Абстракт. На примере клеточной гематологии показана необходимость реформирования системы 

здравоохранения и смежных с ней институтов. Представлен механизм финансового обеспечения 

намечаемых реформ. Подчёркнуто,  что для обеспечения устойчивого развития общества необходимо 

принять эколого-экономическую доктрину развития цивилизации.  

 

Ключевые слова: клеточная гематология, экология, устойчивое развитие, экологическая экономика 

 

Abstract. Using the example of cell hematology, the need to reform the health care system and related institutions is 

shown. A mechanism for financial support of the proposed reforms is presented. It was emphasized that to ensure the 

sustainable development of society, it is necessary to adopt the ecological and economic doctrine of the development 

of civilization. 

 

Key words:  cell hematology, ecology, sustainable development, ecological economics 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В новом мире постиндустривльного 

общества главным продуктивным ресурсом 

и ценностью будет сам человек. Цель 

работы: на примере малого медицинского 

сектора – клеточной гематологии - показать 

необходимость реформирования экономики 

в целях устойчивого развития общества. В 

работе использована разработанная нами 

методология медицинской экологии  и 

идеология эколого-экономической доктрины 

развития цивилизации. В работе даны 

собственные микрофото, созданные в 

соответствии с методом лейкоконцентрации 

венозной крови человека в собственной 

модификации по названием Стем-АП. 

Обработка микрофото сделана в программе 

Microsoft Office Picture Manager. 

 

II. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 
Клеточная гематология избрана как 

традиционно затратный и наиболее 

косервативный сектор медицины, 

требующий реформирования. На рис. 1 

представлена клетка, которую можно 

рассмотреть как лимфоидный элемент. По 

морфологии клетки этого класса 

соответствуют малому лимфоциту и 

рассматриваются как стволовые элементы 

[5]. 

 

 
 

Рис.1.  Тест Стем-АП. Пациент К- ов. А.А. 

Стволовая клетка. По морфологии схожа с 

малым лимфоцитом. На принадлежность к 

классу стволовых клеток указывает наличие 

хорошо просматриваемого ядрышка. Здесь и 

далее окраска по Романовскому-Гимзе. 

Увеличение 7 Х 100. Обработка микрофото в 

программе Microsoft Office Picture Manager. 

 

Клетка имеет ядрышко в ядре, наличие 

которого указывает  на готовность 

рибосомального аппарата клетки к синтезу 

белка. Этот важнейший морфологический 

признак плохо просматривается в обычный 

микроскоп, которыми оснащены 

отечественные клинические лаборатории. Но 

если этот признак и останавливает внимание  

лаборантов, то они не придают ему никакого 

значения. Регистрация этого незаметного 

клеточного знака заключается в том, что на 

организм человека воздействует некий 

фактор белковой (гормональной) природы 

или на организм человека оказывают 
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влияние лучевое или волновое воздействие, 

стимулирующие клетку к делению. 

Волновое (электромагнитного воздействие) 

может быть причиной радиоволновой 

болезни – состояния, которое не 

афишируется современным 

здравоохранением [6]. То есть, малый 

морфологический признак может стать 

предметом рассмотрения серьёзных проблем 

в области здравоохранения. На рис. 2 

показаны крупные клетки с 

деформированными ядрами. 

 

 
 

Рис.2. Клеточный тест Стем –АП.   Пациент 

М-ров., 12 лет. 
Пгт Свтлогорье Приморья России. 

Хроническая мышьяковистая интоксикация. 

Справа клетка с гипоплазией ядра. Слева 

клетка с фрагментацией ядерного материала. 

В ядрах клеток просматриваются ядрышки. 

 

Это клетки венозной крови ребёнка 12 

лет, проживающего в пгт Светлогорье на 

Дальнем Востоке России. Всё население 

этого рудника употребляет питьевую воду с 

высоким содержанием соединений мышьяка 

[7]. Обогатительный комбинат по добыче 

фольфрама создан в нарушении 

Государственных строительных норм в 

части ОВОС – оценки воздействия на 

окружающую среду. То есть этого 

документа просто не было при сдаче 

объекта. Рудник создан в зоне 

геохимической аномалии, опасной для 

проживания человека. Деформация 

генетического материала клеток у данного 

ребёнка, что типично для большинства 

проживающих в этой зоне, является тому 

доказательством. Хроническая мышьяко-

вистая интоксикация как диагноз у всего 

населения рудника не может быть фактором 

устойчивого развития данной 

территориально - промышленной зоны. Но 

клеточный фактор дестабилизации здоровья 

остаётся незамеченным представителями 

медицинской службы. Такие клетки 

лаборанты или опускают из внимания, или 

засчитывают их как моноциты, что является 

гематологической ошибкой. 

На рис. 3. Показаны бластные клетки с 

гипопластическими  ядрами. 

 

 
 

Рис. 3. Тест Стем-АП больного Д.В.С., 7,5 

лет (январь 1994). Две бластные клетки с 

гипопластическими ядрами. 

 

Кровь принадлежит ребёнку, который 

обратился к нам по поводу катаракты левого 

глаза. В анамнезе ребёнка – синдром 

Лайелла – генерализованное аллергическое 

поражение кожных покровов.   Сочетание 

указанных признаков позволило установить 

причину заболевания – контакт матери с 

нафталином до рождения ребёнка [1]. Таким 

образом, постановка диагноза с учётом 

экологического фактора, не требует 

дорогостоящего обоорудования  и 

финансовых затрат. Нафталиновая 

интоксикация у матери сказалась на 

здоровье ребёнка, что свидетельствует о 

нерешённых вопросах в области 

обеспечения экологической безопасности 

материнства и детства. Это входит в 

противоречие с принципами устойчивого 

развития общества. 

На рис. 4. видна бластная клетка больного 

Андрея Г-нова, 7 лет, оказавшегося в г. 

Яремче (Украина) после обстрела г. 

Горловки (Донбасс),  где он проживал. 

 

 
Рис.4.  Пациент Г-нов А. Тест Стем – АП от 

30.09.16. 
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В лейкоконцентрате венозной крови 

просматривается в центре бластная клетка.  

Слева от неё три эозинофильных лейкоцита. 

Справа от неё базофильный пронормоцит. 

 

Ребёнку выставлен основной клинический 

диагноз: Ревматоидный артрит. 

Сопутствующий клинический диагноз: 

Дискинезия жёлчевыводящих  путей, 

паразитарный холецистит. Аденоидит. 

Хронический гайморит. Гематологический 

диагноз: миелодиспластический синдром 

неклассифицированный с несовершенным 

эритропоэзом. 

Попытка верифицировать диагноз 

миелодиспластического синдрома  

обследованием мальчика  в г. 

Иванофранковске не удалась. Анализ, 

документированный микрофотографиями, не 

убедил лаборантов, что бластные, незрелые 

клетки присутствуют в крови у ребёнка и 

указывают на серьёзный патологический 

процесс. Лаборанты г. Иванофранковска не 

сумели их обнаружить в анализе крови. На 

наш взгляд, причина этого заключается в 

несовершенстве программы, заложенной в 

компьютер автоматического анализатора и в 

недостточной квалификации лаборантского 

состава. Лаборантов учат знаниям 

нормальной крови, а занние атипичной 

морфологии клеток, тем более  в ранние 

сроки развития болезни, остаётся вне поле 

зрения наставников. Такой уровень 

подготовки гематологов указывает на то, что  

важнейшее диагностическое звено не 

срабатывает в профилактике заболеваемости  

детского населения, что не способствует 

стабильному развитию общества. 

На рис. 5-8 изображены плазматические 

клетки больной Б-к Н.Н., 39 лет. 

 

 
 
Рис. 5. Тест Стем –АП. Больная Б-лик Н.Н. 

Миелодиплазия. Миеломная болезнь. Тест 

Стем-АП. Плазмобласт. 

Здесь и далее окраска по Романовскому-Гимзе. 

Увеличение 10 Х 100. 

 

 
 
Рис. 6. Тест Стем – АП. Больная Б-лик Н.Н. 

Миелодиплазия. Зрелая плазматическая 

клетка. 

 

 
 

Рис. 7. Тест Стем – АП. Больная Б-лик Н.Н. 

Миелодиплазия. Плазматическая клетка. 

Гетерохроматизация ядра. 

 

 
 

Рис. 8. Тест Стем –АП. Больная Б-лик Н.Н. 

Миелодиплазия. Плазматическая клетка в 

фазе деградации. 

 

Высокий процент плазматических клеток 

в венозной крови позволил поставить 

диагноз миеломной болезни. Наш диагноз 

снят представителями официальной 

медицины. Факты - упрямая вещь. Но даже 

они не могут устоять перед консерватизмом 

современных гематологов. 

На рис. 9 представлена клетка пациентки 

Р-ко А.В., пережившей в г. Киеве 

Чернобыльскую катастрофу. 

Клетка называется «атипичный 

мегалобласт» и зарегистрирована нами как 

представитель несовершенного гемопоэза. 

Такие клетки практически не 

регистрируются как при микроскопировании 

мазка крови при ручном счёте, так и при 

автоматическом анализе. В лучшем случае 

лаборанты относят их к моноцитарным 
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элементам. Наличие таких клеток в венозной 

крови указывает на значительную анемию, 

В-12 дефицитную анемию с трансформацией 

в онкогенноопасную ситуацию. Ошибки в 

диагностике ведут к несвоевременному 

лечению и медико-экономическим потерям 

[8], что противоречит принципам 

устойчивого развития. 

 

 
 

Рис. 9 Тест Стем-АП пациентки Р-ко А.В. от 

20.10.17. Несовершенный эритропоэз.  Слева 

атипичный мегалобласт. 

 

На рис. 10 изображены две клетки. Слева 

большой лимфоцит, справа средний 

лимфоцит. 

 

 
 

Рис. 10. Тест Стем-АП пациентки К-вой А.В. 

Стресс-клетки. Справа седний лимфоцит. 

Слева большой лимфоцит. Пояснения в 

тексте. 

 

Хроматин ядра большого лимфоцита 

рыхлый. В ядре среднего лимфоцита 

просматриваются два ядрышка. Сруктура 

ядер указывает на то, что клетки получили 

внешний сигнал об опасности. В этом случае 

обычно срабатывают защитные 

эпигенетические механизмы, ведущие к 

целенаправленному фолдингу ДНК через 

гистонные белки и клетка ходит в 

стационарное состояние, приостанавливает 

синтез белка [9]. SOS-сигнал делает 

невозможным процессы трансляции., 

транскрипции и деления клетки. И это 

приобретает свои морфологические 

признаки,что довольно отчётливо 

наблюдается при микроскопировании 

препарата. 

Но какой лаборант при существующем 

потоке больных что-то знает о 

рестрикционно-модификационной системе, 

послушно выполняющей команды 

эпигенетического кода, который оказался 

сложнее для расшифровки, чем 

генетический код [10]. Сигнали внешней 

среды управляют жизнями наших клеток. 

Это симпатрические или экологические 

сигналы. От нежности или жёсткости их 

воздействия зависит наше здоровье и наше 

долголетие, наша мыслительная 

деятельность. От них зависит наш 

конформизм или наша тяга к изменениям. 

Природные, естественные факторы 

формируют нашу сому и наш дух [11]. 

Сегодня к этому процессу подключился 

антропогенный фактор развитого 

техногенеза, сила которого на биоту 

непомерна. Но не учитывать этого фактора – 

значит стоять на грани воинствуюющего 

невежества. 

Каждая непонятная клетка, обнаруженная 

под микроскопом, несёт мощную 

информацию, которую мы не умеем или не 

хотим считывать. Но без точного диагноза  

мы не придём к пониманию истоков болезни 

и будем лечить только последствия. О 

профилактике можно только мечтать. А 

именно профилактика стоит намного 

дешевле, чем лечение. 

Не стоит обвинять девочку, которую 

научили отстукиванию ста клеток. Не стоит 

обвинять программиста, который 

сконструировал неверную программу. 

Уровень клеточного разнообразия в 

условиях современного экологического 

напряжения ему задали гематологи. Они 

добросовестно работают в рамках своей 

специальности. Но современная диагностика 

требует знания биологии, медицины, 

экологии, генетики, медицинской 

кибернеттики и т.д. Подготовка таких 

специалитсов нового поколения требует 

больших финансовых вложений.  В Европе 

такого рода обследования стоят от 1000 до 

3000 долларов США. 

При финансовом дефиците 

реформирование гематологии как части 

медицины проиобретает проблемный 

характер. А реформы в области медицины 

неизбежно затронут реформу системы 

образования. Вывод населения огромной 

сттраны на новый уровень просвещения 

затронет вопросы воспитания экологической 
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культуры, необходимость формирования 

нового экологического сознания. Это не 

просто. Средства на реформы обеспечивает 

экономика. Современная экономика стран 

бывшего Советского Союза не готова к 

реализации назревших реформ. Возникает 

необходимость реформирования самой 

экономики. Но для этого следует изучить 

опыт, накопленный человечеством – от 

меркантелизма до современной эколого-

экономической доктрины развития 

цивилизации по Г. Дейли [2]. 

В последнем докладе Римского клуба 

[12], где капитализм подвергается жёсткой 

критике, рекомендуется рассмотреть  новую  

философию развития с учётом 

экологических приоритетов. Признание 

новой философии означает, что экономика 

является дочерней системой по отношению к 

окружающей среде (Рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Экономическая система как 

дочерняя структура экосистемы 

 

Из окружающей среды экономика черпает 

ресурсы для своего роста, включая трудовые 

ресурсы и туда же сбрасывает свои отходы. 

Признав это, мы должны использовать такой 

эколого-экономический инструмент как 

налог на загрязнение, на вредные выбросы и 

на ресурсопоток [13]. Эко-трудовая 

налоговая реформа прошла в Дании, 

Нидерландах, Швеции и Финляндии. К ним 

присоединились Испания, Италия, Франция, 

Великобритания и Германия. Тогда и 

появляются деньги для реформирования 

системы здравоохранения, на образование, 

на пенсии, на охрану окружающей среды и 

др. Внедрение экологического менеджмента  

в соответствии с Международными 

стандартами  ISO-14 000, реализация 

принципа «платит загрязнитель», внедрение 

системы экологического страхования и др., 

снизят уровень экологического давления на 

окружающую среду и, соответственно,  на 

человека. 

Пора принять теорию и практику 

глобального рециклинга отходов (Рис.  12). 

 

 
 

Рис. 12. Схема ресурсопоток – среда 

 

При обогащении урана [14], в отходы 

уходит 99 процентов! переработанного  

сырья (Рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13. Это не отходы, это – ценный 

вторичный ресурс 

 

Пора поменять терминологию 

«экономического роста» на термин 

«экономическое развитие». Рост экономики 

губителен для цивилизации. Возрастающая 

экологическая опасность, в которой 

оказалось человечество, обнаружила 

двоякость и сложность такого явления, как 

научно-технический прогресс. Есть мнение, 

что именно модернизация производства, её 

диджитализация (оцифровка различных 

видов информации), переход на наилучшие 

доступные технологии (НДТ), должны 

сыграть ведущую роль в  переустройстве 

общества. Римский клуб осторожно 

относится к «экспоненциальным 

технологиям» и обещаниям техноутопистов, 

которые демотивируют людей: если 
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технологии решат все проблемы, нет нужды 

в поиске сложных, комплексных решений, 

требующих изменения образа жизни. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Современная экология – это научная база 

для разработки стратегии и тактики 

поведения человечества. Законы экологии 

учат, что человечество есть частью природы 

и его функционирование зависит от 

функционирования экосистем.  Успешность 

реформирования будет напрямую связана с 

возрождением духовности государства. 

Реализация перехода обязательно потребует 

проведения кампании по эволюции человека 

(революции человека), то есть 

формированию человека высоко духовного, 

имеющего экологическое сознание. 

Культурная эволюция человека – 

непременное условие перехода к 

устойчивому развитию. Реформирование в 

интересах устойчивого развития потребует 

создания новых эколого-экономических 

институтов. 

Таким образом, совершенно частный 

вопрос, касающийся клеточной морфологии, 

вылился в далеко отстоящие от гематологии 

вопросы устойчивого развития. Но пока мы 

обсуждаем необходимость становления в 

наших странах эколого-экономической 

доктрины, в дверь уже стучится новая 

общественная формация, ядром которой 

является эколого-социальная рыночная 

экономика. Капитализм устарел. Европа и 

Китай провозгласили строительство 

экологической цивилизации. 

И мы обязаны выйти из SOS - 

экологического  состояния  на путь 

устойчивого развития. 
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