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Относно: „Продоволствена сигурност чрез развитие на устойчиво земеделие” 
 Застрашени ли сме ние от продоволствена криза в контекста на глобалните процеси на 

бързо увеличаване на населението, урбанизация, климатични промени?  
България може да бъде застрашена от такава продоволствена криза. Това се дължи 
главно на факта, че българското земеделие се развива с бавни темпове, а дори в някои 
региони не се развива изобщо. При увеличаващо се население и глобалните климатични 
процеси е напълно възможно нивата на вносните стоки да намалее (по-голямо 
население на страните износителки -> по-голямо вътрешно потребление -> по-нисък 
износ). По този начин или ще има недостиг на стоки, или ще са прекалено скъпи. 

 Как да развиваме устойчиво земеделие, като съхраним природните ресурси за идните 
поколения?  
Земеделието е много важен поминък за нашата държава. Разбира се има необходимост 
от неговото развитие, не само за вътрешният пазар, но и за износ. За да съхраним 
природните ресурси трябва много внимателно и след изследване да се взема решение 
къде и какво да се отглежда. Трябва да се има впредвид намаляващата обработваема 
площ, дължащо се на фотоволтаичните паркове. Трябва да се приоритизат нуждите и 
след това да се дават необходимите разрешения (безразборното и необосновано 
появяване на нови и нови фотоволтаични паркове, може да има негативен ефект) 
 
На въпросът „Кои за Вас лично са най-важните 6 от 16 възможни теми от 

глобалното проучване на ООН „Моят свят“ и защо?”, моят избор се свежда до 
следните: 

 Достъпна и здравословна храна – трябва населението да има възможността да се 
снабди с необходимите количества храна и витамини за нормално съществуване. 
Огромна част от населението на Земята няма възможност да се храни с здравословна 
храна (най-сериозни проблеми имат държавите от югоизточна Азия); 

 Действия срещу климатичните промени – адекватността на тези действия са от 
изключителна важност в глобален мащаб. Не мога да си позволя да конкретизирам какви 
точно мерки да се предприемат в тази насока (нямам необходимите компетенции), но 
смятам, че е важно да се приоритизират проблемите и поетапно да се работи по всички 
от тях; 

 Защита срещу престъпността и насилието – през последните десетилетия сме 
свидетели на много атентати, отвличания, граждански войни. Сферата на сигурността 
винаги е била на дневен ред. Трябва да се предприемат превантивни мерки за тези 
опасности. Разбира се винаги съществува опасност, тъй като дейците на гореизброените 
са много креативни; 

 Достъп до чиста вода и канализация – този проблем е също толкова важен, колкото и 
темата за „Достъпна и здравословна храна”, поради същите причини погледнати от гл. т. 
на достъпност до вода и наличие на канализация; 

 Честно и отговорно управление – масата от хората винаги са искали това: често и 
отговорно да бъдат управлявани. В развитите държави се наблюдава, че се отдава 
сериозно значение на отговорното управление. За честността, може би не е редно да 
коментирам като страничен наблюдател, който няма пряк поглед на нещата; 

 Опазване на горите, реките и океаните – опазването на природата е от също толкова 
голямо значение, колкото и действието ни срещу климатичните промени. Голям проблем 
в много държави е всъщност бездействието в тази насока. 

 
Относно националната цел на България, ще си позволя да използвам същите 

тези 16 теми, но пречупвайки ги през нашата реалност в България. 
 Подкрепа за нетрудоспособните хора – Това е огромен проблем в България, тъй като по 

този въпрос не се полагат достатъчно усилия. Постоянно по медиите има репортажи за 
проблеми с тази категория хора. В много случаи те дори са подобри специалисти от 
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трудоспособните хора, но единствено заради статуса им не са желани от 
работодателите; 

 По-добри възможности за работа – Необходима е политика, която да увеличи 
възможностите за работа. Не може безкрайно да се разчита само на европейските 
проекти. Трябва да се предприемат мерки първоначално за откриване на работни и 
последващи мерки за усвояването им. 

 Защита срещу престъпността и насилието – Много е важно хората да се чувстват 
защитени. За да се чувства така трябва да бъдат предприети много сериозни, а защо не 
и радикални мерки за превенция на престъпността и насилието. 

 По-добро здравеопазване – По мое мнение здравеопазването и образованието са най-
важните приоритети за държавата ни. За да излезем от кризата, в която се намираме (не 
световната финансова криза) и да прескочим т. нар. период на „Прехода” е необходимо 
населението да е здраво, респективно трудоспособно. 

 Добро образование – В продължение на горното: Когато имаме здраво население е 
необходимо то да бъде образовано, като започнем още от детските градини, 
преминавайки през училищата и завършим с висшите учебни заведения. Едва тогава ще 
имаме един силен, здрав и образован народ, който да може да изведе държавата от тази 
криза. Това разбира се е дългосрочен план, но нещата няма да започнат да се 
подобряват, докато единиците млади здрави и образовани хора заминават за чужбина, 
защото тук трудът им не е достатъчно оценяван. 

 Честно и отговорно управление – Всички ние сме свидетели от първа ръка на тази точка. 
Всеки сам преценява до колко е честно и отговорно нашето упраление, пречупено през 
призмата на неговото ежедневие. Бих заключил единствено, че масата от хората не 
желаят повече такова ежедневие. 

 
 
 


