
1. ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА И 
ВЛОШАВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА



ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА И ВЛОШАВАНЕ НА 
СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Емисиите на парникови газове, причинявани от чо-
века, замърсяването, прекомерната експлоатация на 
природните ресурси и влошаването на състоянието 
на околната среда увеличават глобалното затопляне, 
повишаването на киселинността на океаните, опус-
тиняването, загубата на биологично разнообразие и 
променящите се климатични модели. Тези фактори и 
действията за справяне с тях ще доведат до значи-
телни промени за хората, ресурсите, икономиките и 
екосистемите. Как ще бъде засегната нашата област? 



2. ЦИФРОВИ И 
ТЕХНОЛОГИЧНИ 
ПРОМЕНИ



ЦИФРОВИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ 
ПРОМЕНИ
Текущите технологични промени имат потенциал как-
то за положително, така и за отрицателно въздействие. 
То може да намали търсенето на работна ръка в ня-
кои сектори и да предложи нови възможности в други. 
Широколентовата свързаност и мобилните телефони 
дават възможност за  електронна търговия, предоста-
вяне на услуги и социални контакти, при условие че 
хората имат както достъп, така и умения. Съществуват 
въпроси, свързани със защитата и използването на 
личните данни. Как ще бъде засегната нашата област? 



3. ДЕМОГРАФСКА 
ПРОМЯНА   
(включително урбанизация)



ДЕМОГРАФСКА ПРОМЯНА 
(включително урбанизация)
Някои селски райони губят население, докато други 
растат. Хората могат да се заселят или да се премес-
тят по различни причини:  работа,  обучение,  пенси-
ониране или  по-високо качество на живот. „Новодо-
шлите“ могат да идват за първи път в  района или 
да се  завръщат у дома. Промените могат да бъдат 
не само в броя на населението, но и в неговите  
характеристики (възраст, пол, умения...). Как ще бъде 
засегната нашата област?   



4. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ/
ЛОКАЛИЗАЦИЯ



ГЛОБАЛИЗАЦИЯ/ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Глобалните вериги на доставки могат да намалят 
разходите и да произвеждат стоки и услуги далеч от 
мястото на потребление, като големите корпорации 
доминират в определени сектори, а по-малките 
предприятия изпитват затруднения. По-късите 
местни вериги на доставки могат да предложат 
повишена устойчивост, гаранции за трудовите и 
екологичните стандарти и да запазят печалбите 
по-близо до производството. Как ще бъде засегната 
нашата област?


