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         ТЕМА: „Продоволствена сигурност чрез развитие на устойчиво        

                     земеделие“ 

 

                      Развитието на земеделието в България в  момента е на ниско равнище.  
Земеделският отрасъл се вписва най-плътно в концепцията за устойчиво развитие, но по две 
причини – от една страна той осигурява изхранването на населението, и от друга е най-тясно и 
непосредствено свързан с използването и състоянието на природните ресурси. Използва се 
малка част от обработваемата земя  в повечето места със стара и амортизирана техника. 

    Средните добиви и продуктивността от животновъдството са много ниски, спрямо  
биологическите възможности и  благоприятната почвено- климатична  среда, в която се 
развиват. От тук следва изводът, че производството на отрасъла се стабилизира, но на много 
по-ниско равнище спрямо възможностите му. Това състояние на земеделието се дължи на 
неспазване на агротехническите и технологични изисквания на производството, силната 
раздробеност на земята, преобладаващо дребно земеделие. За да се постигнат по-високи 
резултати, българското земеделие трябва да се модернизира и преструктурира. 

     За да предотвратим  продоволствена криза в контекста на глобалните процеси на бързо 
увеличение на населението, климатичните промени, трябва де се вземат някои незабавни 
мерки: достатъчно и ненамаляващо производство на хранителни продукти на човек от 
населението; пълно използване на ресурсите; придобиване на чуждестранни инвестиции в 
земеделието; усвояване на средства за иновации; усвояване на инвестиции с екологично 
предназначение; изплозване труда на научни работници. 

     Не на последно място са и социалните показатели:  дохода на населението; коефициента на 
миграция; гъстотата на населението; използването на образовани кадри от висшите учебни 
заведения; раждаемостта и безработицата в селата. 



   Устойчивото  земеделие се определя като цялостна система за стопанисване в областта на 
растениевъдството и животновъдството, които целят да задоволят човешките потребности от 
храни и растителни влакна; да подобрят състоянието на околната среда и природните ресурси, 
на чиято база е изградена аграрната икономика; достигане на добиви с високи биологични 
стойности на реколтата чрез определена агротехника, гарантираща получаване на най-добри 
икономически резултати при пазарни условия, с едновременно запазване и повишаване на 
почвеното плодородие и опазване на природната среда. 

 Част от екологичните проблеми се запазват, същевременно възникват и нови.  

За мен най-важните 6 от 16 възможни теми от глобалното проучване на ООН „Моят свят“ са: 

1.По-добро здравеопазване – Мисля , че ще е добре да се подмени медицинската апаратура и 
и персонала да е по-квалифициран.  

2.Добро образование-Според  мен образованието в България е на ниско ниво  и също така 
трябва да се обърне внимание на корупцията в тази сфера. 

3.По-добри възможности за работа- С всяка изминала година  безработицата в нараства 
значително което не е нормално за държава в ЕС. Вместо да се развивеме и прогресиране 
положението  става все по-неприемливо за нормален живот. 

4.По-добър транспорт  и пътища – Трябва да се подобри траспортната инфраструктура.  

5.Защита срещу престъпността и насилието- Последно време зачестиха престъпленията и 
мисля, че трябва да се обърне внимание на този проблем и да се вземат съответните мерки. 

6.Опазване на горите,реките и океаните- Не  мисля,че природа сравняване с тази на държава 
като Швейцария  трябва да бъде погубена  с лека ръка . Трябва да се обърне сериозно 
внимание този проблем . 

 


