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AGENDA 2030 – 17 Цели 
за устойчиво развитие  

 

На 25.09.2015 193 страни-членки на 

ООН приемат план за по-добро 

бъдеще за всички 

 

“Край на бедността, битка с 

неравенството и 

несправедливостта, защита на 

нашата планета” 
 



   

Ликвидиране на 

бедността 



   

•Да се изкорени крайната бедност за всички 

хора в света  

•Да се въведат системи за социална защита 

за всички уязвими слоеве от населението 

•Всички хора да имат достъп до природни 

ресурси, нови технологии и 

микрофинансиране 

•Да бъдат намалени рисковете за най-

бедните от икономически,социални и 

екологични сътресения и катастрофи 

 

Ликвидиране на 

бедността 



   

Подобряване на 

изхранването чрез 

устойчиво земеделие 



   

• Да се сложи край на глада и да се осигури за 

всички достъп до здравословна храна през 

цялата година 

• Да се премахнат всички форми на 

недохранване 

• Да се удвои производителността в селското 

стопанство и да се осигури равен достъп до 

индустриални продукти      

 

Подобряване на 

изхранването чрез 

устойчиво земеделие 



   

Здраве и добруване за 

всички във всички 

възрасти 



   

• Да се намали смъртността на родилки и 

новородени 

• Да се сложи край на епидемиите на 

ХИВ/СПИН, туберкулоза, вкл. злоупотреба с 

накротични средства 

• Да се обезпечи достъп до услуги и 

информация за опазване на сексуалното и 

репродуктивно здраве 

• Да се намали наполовина броят на жертвите 

на пътнотранспортни произшествия 
 

Здраве и добруване за 

всички във всички 

възрасти 



   

Качествено образование 

за всички, за цял живот 



   

• Всички момичета и момчета да получават 

безплатно, справедливо и качествено 

начално и средно образование  

• Да се увеличи броят на хора с умения, 

позволяващи достоен труд и 

предприемаческа дейност  

• Да се увеличи броят на квалифицираните 

учители  

 

Качествено 

образование за 

всички, за цял живот 



   

Равенство и 

овластяване на жените 



   

• Да се ликвидират всички форми на 

дискриминация по отношение на жени и 

момичета 

• Да се премахнат всички форми на насилие 

спрямо жени и момичета  

• Да се обезпечи ефективно и всестранно  

участието на жените в ръководството на 

държавите 
 

Равенство и 

овластяване на жените 



   

Достъп до вода и 

добри санитарни 

условия 



   

• Да се обезпечи всеобщ и справедлив 

достъп до питейна вода 

• Да се обезпечи управлението на водни 

ресурси чрез трансгранично 

сътрудничество  

• Да се поддържа и укрепва 

подобряването на санитарните условия  

Достъп до вода и 

добри санитарни 

условия 



   

Достъп до модерни 

енергийни източници 



   

• Обезпечаване на всеобщ достъп до 

икономични, надеждни и съвременни 

енергийни услуги  

• Да се удвоят глобалните темпове за 

повишаване на енергийната ефективност  

• Да се увеличи делът на възобновяемите 

източници на енергия 
 

Достъп до модерни 

енергийни източници 



   

Устойчив икономически 

растеж, заетост и 

достоен труд за всички 



   

• Да се поддържа икономически растеж не 

по-малък от 7% годишно в най-слабо 

развитите страни  

• Да се постигне по-високо равнище на 

икономическо производство чрез 

диверсификация, модернизация и иновации 

• Да се обезпечи заетост и достоен труд за 

всички  

 

Устойчив икономически 

растеж, заетост и 

достоен труд за всички 



   

Подкрепа за устойчива 

индустриализация и 

иновации 



   

• Да се развива качествена инфраструктура 

за поддържане на икономическо развитие 

• Да се подобри достъпа до финансови 

услуги за дребния бизнес 

• Да се разшири достъпът до 

информационно-комуникационни 

технологии 

 

Подкрепа за устойчива 

индустриализация и 

иновации 



   

Намаляване на 

неравенството в 

страните и между тях 



   

• Да се осигури защита на правата на всички 

хора за пълна социална, икономическа и 

политическа интеграция 

• Да се усъвършвенстват методите за 

регулиране и мониторинг на глобалните 

финансови пазари  

• Да се снижат оперативни разходи, 

свързани с паричните преводи за мигранти 
 

Намаляване на 

неравенството в 

страните и между тях 



   

Градовете и селищата 

да са включващи, 

сигурни и устойчиви 



   

• Да се осигури за всички достъп до 

нормални, безопасни и на приемлива цена 

жилища и основни услуги  

• Да се полагат по-активни усилия за 

защита на световното културно и природно 

наследство  

• Да се съкрати броят на загиналите и 

пострадалите от бедствия  

 

Градовете и селищата 

да са включващи, 

сигурни и устойчиви 



   

Устойчиво потребление и  

производство 



   

•Да се съкрати наполовина разхищението 

на храна  

•Да се постигне екологична употреба на 

химическите вещества  

•Да се намали неефективното субсидиране 

на изкопаемите горива 

 

Устойчиво потребление 

и  производство 



   

Незабавни действия 

срещу климатичните 

промени 



   

• Да се включат мерките за борба с 

климатичините проемни в националните 

стратегии и планове  

• Да се повиши способността във всички 

страни да се адаптират към рисковете и 

стихийните бедствия, свързани с 

климатичните промени 

Незабавни действия 

срещу климатичните 

промени 



   

Устойчиво използване 

на световните водни 

ресурси 



   

• Да се предотврати замърсяването на 

морската среда от различни източници  

• Да се осигури спазването на морското 

право  

• Да се осигури ефективно регулиране на 

риболова и управление за възстановяване 

на рибните запаси  

Устойчиво използване 

на световните водни 

ресурси 



   

Поддържане на 

екосистемите и на 

биологичното разнообразие 



   

• Да се осигури опазването, 

възстановяването и устойчивото използване 

на наземните екосистеми в съответствие с 

международните договорености  

• Да се спре изсичането на горите 

• Да се предприемат мерки за прекратяване 

на бракониерството и незаконната търговия 

със защитени видове 
 

Поддържане на 

екосистемите и на 

биологичното разнообразие 



   

Мирни, включващи и 

отговорни общества за 

устойчиво развитие 



   

• Да се намалят мащабите на насилие във 

всеки вид и свързаната с това смъртност в 

целия свят 

• Да се спре експлоатацията, търговията, 

насилието във всички форми по отношение 

на деца 

• Да се осигури достъп до информация и 

защита на основните свободи 

 

Мирни, включващи и 

отговорни общества за 

устойчиво развитие 



   

Глобално партньорство 

за устойчиво развитие 



   

• Да се изпълнят поетите ангажименти за 

оказване на официална помощ за развитие 

• Да се укрепва сътрудничеството Север-Юг, 

Юг-Юг и тристранното сътрудничество  

• Да се съдейства за свободна от 

дискриминация световна търговска система  

 

Глобално партньорство 

за устойчиво развитие 



   



   

 Достойнство:  край на бедността и борба с 

неравенствата 

 Хората: здраве, знания и включване на жените и 

децата 

 Благоденствие: силна, влючваща и трансформираща 

икономика 

Планетата: опазване на нашите екосистеми за всички 

общества и за нашите деца 

 Справедливост: сигурност, мир и силни институции 

 Партньорство: глобална солидарност за устойчиво 

развитие 

 

 

6 елемента за 

бъдещата рамка 


