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Публикации на PAN-Германия  
Издаването на тази брошура е  част от 
проект на  PAN - Германия  за укрепване на 
не правителствени организации от 
Централна и Източна Европа. 
През 2003 год беше отпечатана и една
поредица  материали за пестицидите в 
Унгария, Полша, Словакия и Чехия.
Включените в нея  четири брошури 
акцентират върху оценката на одобрените 
за употреба пестициди,  от гледна точка
на тяхната токсичност за човека и 
околната среда. 
 Един критичен преглед на 
законодателството на ЕС и подробности 
за него, в частта му за пестицидите може 
да се намери в Pesticide Action Handbook. 
Брошурата Moving towards Pesticide Re-
duction …realising Best Agricultural Practice
in Central and Eastern Europe представя 
един обзор на различни концепции , като 
Добрата земеделска практика, 
Интегрираната растителна защита  и др. 
Тя представя необходимите стъпки за 
преминаване на земеделските работници 
от “лоша” през “добра,  до “най-добрата ” 
земеделска практика. 
И двата материала са преведени на руски и 
полски език. 
Издадени от PAN Germany са и 
Конвенцията за устойчивите органични 
замърсители /POPs/, Конвенцията 
относно процедурата за предварителното 
обосновано съгласие при 
международната търговия с определени 
опасни химически вещества и пестициди 
/PIC/,  които са на разположение на 
английски, руски и немски. 
Всички, публикувани материални могат да 
бъдат намерени на адрес: 
www.pan-germany.org 

1  Въведение 

Употребата на пестициди в 
селското стопанство на страните от 
Централна и Източна Европа е 
относително по-ниска, отколкото в 
западноевропейските страни. По 
тази причина би могло да се оспори 
твърдението, че е необходимо да 
се намалят количествата на 
използваните препарати за 
растителна защита, или да се 
повиши информираността на 
населението за рисковете, 
свързани с тях именно тук. В 
действителност, обаче това не 
отговаря на истината. 

Употребата на пестициди в ЦИЕС 
се свързва с редица сериозни 
проблеми. В допълнение на сега 
съществуващото положение, 
разширяването на ЕС ще доведе до 
интензификация на селското 
стопанство и оттам до увеличаване 
на използваните количества. 

Вярно е, че днес много 
селскостопански работници не 
използват изобщо пестициди, тъй 
като не могат да си ги позволят. Но 
също така е вярно, че тези, които го 
правят, често не ги прилагат както 
би трябвало. Нелегалният внос или 
употребата на неразрешени 
препарати също са въпроси от 
изключителна важност, особено 
като се има предвид, че тази 
употреба не се отчита никъде в 
официалните статистки.  

Недоброто познаване на същността, недостатъчната подготовка и недостига на 
професионални консултации за работещите, водят до неефективна, неправилна или 
забранена употреба на пестицидите и повишават риска от замърсяване на околната 
среда. 

 Друг важен проблем, който може да доведе до замърсяване на дадени региони е 
неправилното съхранение, вкл. и в складовете за забранени и негодни пестициди.  
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Хиляди такива складове вече са факт, откакто някои продукти бяха забранени заради 
въздействието им върху околната среда или човешкия организъм. Тяхното 
премахване е все още нерешен въпрос. Постройките се рушат и с това създават 
реални рискове от замърсяване на околната среда и заплашват човешкото здраве. В 
тези складове се съхраняват някои от най-опасните инсектициди като ДДТ, хлордан, 
алдрин, диелдрин, хептахлор и органофосфорни пестициди. 

В Украйна, например има 20 000 тона; в България около 6 000 т, в Чехия – около 1000 
т от тези негодни и забранени пестициди, в складове, които често са в лошо 
състояние и като такива представляват сериозна заплаха и за човека и за околната 
среда /напр. просмукване и попадане в подпочвените води/. 

Ето защо създаването на усещане за опасността, която тези препарати 
представляват и оттам нуждата от ограничаване на употребата им е задача от 
първостепенна важност за селскостопанските райони на ЦИЕС. 

 Населението на големите градове също е засегнато от проблема. Освен със 
замърсената с пестициди храна и вода, то е изложено и на директно въздействие от 
тези препарати. Няма обществено осъзнаване на риска от прилагането на т.нар. 
“домашни пестициди” в дома, в двора, или в публичните пространства.  

Днес вече съществува единомислие между неправителствените организации, 
работещи по екологични проблеми, че е необходимо сътрудничество за осигуряване 
на едно достатъчно ниво на защита на човешкото здраве и околната среда и за 
възприемане на една устойчива система за растителна защита в селското 
стопанство. Редица неправителствени организации в цяла Европа, вкл. и в ЦЕИС са 
твърде активни, тъй като съществува реална нужда от повишаване на обществената 
информираност относно употребата на пестициди, за укрепване капацитета и 
сътрудничеството помежду им.  

В създаването на тази брошура, която обсъжда типчни проблеми, отнасящи се до 
пестицидите, взеха участие неправителствени организации от България, Украйна и 
Чехия. Примерите, които са дадени се основават на техния опит и тяхната работа в 
тази област. Може би тези примери и тази дейност ще мотивират и други 
неправителствени организации да активизират дейността си в техния регион.  
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2  Преодоляването на прехода 

В земеделските райони на България, след 
мъчителен и дълъг процес на реституция на 
одържавената земя, тя беше върната на 
голям брой дребни собственици. 
Преобладаващата част от тях разполагат с 1 
до 3 хектара. Единици са тези с над 100 
хектара. Обичайна практика е 
обединяването на дребните собственици в 
кооперация в рамките на дадено село. По 
нататък те сами определят начина на 
използване на земята и производството на 
земеделска продукция. Те обаче са 
предимно възрастни хора, които трудно се 
адаптират към новите условия на 
земеделие. Онези, които всъщност са 
отговорните лица са председателите на 
кооперациите. Твърде често тяхната квалификация е недостатъчна за вземането на 
правилните решения. От друга страна, поради недостиг на средства, болшинството от 
кооперациите не назначават и агроном.  

Така се получава съществено разминаване между нуждата от компетентни 
агрогехнически конунсултации и съвети и тяхното осигуряване. 

Голям брой от проблемите с неправилната употреба на пестициди, произтичат от 
некомпетентност и неизбежно рефлектират върху цялостния резултат от работата, 
както на кооперациите, така и на арендаторите. Употребата на пестициди и торове е 
често не само неправилно, но и опасно за земеделските култури, а и за хората. В 
момента професионалистите, които контактуват със селскостопанските работници са 
твърде често агрономи, работещи за компании, които произвеждат или продават 
препарати за растителна защита, семена, торове и др. При този явен конфликт на 
интереси именно те “съветват” фермерите за правилна и безопасна употреба.  

Големи играчи в тази сфера са и компаниите, разпространяващи препарати за 
растителна защита. Агресивната им маркетингова стратегия с високи комисионни, 
успешно мотивира техните представители да повишават продажбите. Дилърите са 
тези, които са лицензирани да съветват селскостопанските работници как да 
прилагат закупените препарати. Фактически обаче, те контактуват главно с 
председателите на кооперациите или с големите арендатори. Посредниците 
предлагат комисионни на председателите на кооперативите при закупуване на 
техните продукти. Ръководителите, голяма част от които нямат съществен интерес от 
добрите финансови резултати на кооперациите, биват “мотивирани” от добрите 
комисионни за да закупят определен пестицид.  

Държавните служби по съвети в земеделието са наясно с необходимостта от 
професионални консултации за земеделците, но на практика нямат възможност да 
достигнат до всички нуждаещи се. Броят на фермерите, за които са нужни съвети и 
ръководство многократно надхвърля този на персонала на службите. Агенциите 
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периодично организират обучение и предоставят съвети, но те са твърде общи. За да 
получат наистина добри резултати, фермерите сами трябва да съобразят 
характерните особености на земята си и спецификата на отглежданите култури. 
 

Необходими действия 
Необходимо е създаването и популяризирането на прости, популярни версии на 
предписанията, инструкциите и материалите, които водят до намаляване на 
употребата на пестициди. Законодателството на ЕС също предизвиква разбираем 
интерес. Твърде съществено е и повишаването на обществената информираност, с 
участието на журналисти и НПО. 

Полезно би било популяризираното вътре в самите селскостопански общности на 
предимствата на органичното земеделие и на практически успелия преход от 
конвенционално към органично земеделие / предимно в производство на зеленчуци и 
зърно/, придружено със съответната икономическа оценка на прехода. За целта е 
необходимо общностите да се запознават и с нормативната уредба, свързана с 
органичното земеделие.  

Производителите би трябвало да бъдат и по-добре информирани за генно 
модифицираните организми и употребата на пестициди с тях, както и за 
последствията върху конвенционалното и органично земеделие. Независимо, че 
законът за ГМО ще е готов вероятно съвсем скоро, общественото мнение е все още 
не еднозначно Това, на което фермерите поне имат право е да бъдат информирани, 
че ГМО не е панацея, а реална заплаха за плановете им за органично земеделие.  
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Черноморски център за екологична информация и обучение /ЧЦЕИО/  
ЧЦЕИО е сдружение на членове от крайбрежния черноморски район. Основано е 
през 1996 год. , като дейността му е ориентирана предимно към проблемите на 
Черно море и водните ресурси. Провежданата в момента селскостопанска реформа 
има за цел намаляването на замърсяванията в басейна на Черно море, 
предизвикани от неидентифицирани източници. Това ни подтикна  да активизираме 
работата си с производителите в земеделските райони. 
ЧЦЕИО има вече известнен опит в прдпагандирането и участието в процесите на 
вземане на решения. След анализ на ситуацията в сектора в България, ние 
определихме местата и проблемите, в които НПО биха могли да се намесят. 
Решихме също така да подобрим връзките си със селскостопанските общности, 
фермерските организации и агенциите на Министерство на земеделието и горите, 
като напр. Службите за съвети в земеделието и подразделенията на Националната 
служба по растителна защита . 
Проектът “Обществена подкрепа за намаляване употребата на пестициди, 
финансиран от Rausing Trust, благодарение подкрепата на  PAN Germany ни даде 
възможност да работим за постигането на някои важни цели:  
- разпространяване на информация сред земеделските стопани от региона на 
Варна, Добрич и Силистра за влиянието на пестицидите и токсичните вещества 
върху човешкото здраве и екосистемите в т.ч. и екосистемата на Черно море; 
-възстановяване на връзките между държавните земеделски агенции и техните 
експерти / Отдел за растителна и биологична защита/  и собствениците на земя; 
 и не на последно място -мотивиране на земеделските стопани за използване 
помощта на специалисти при тяхната работата с препарати за растителна защита. 

Перспективи  
Считаме, че е нужно постигането на  синхрон между  политика и законодателството, 
за да е налице практически напредък в тази област. За колектива на проекта, 
работа с фермерите означава осигуряването на практическа и  полезна 
информация. Следващата стъпка е тази информация да се впише в контекста на 
цялостната  аграрна политика. А това не винаги е лесно. Ние смятаме, че 
създаването на популярни версии на документите, определящи аграрната политика 
е истинско предизвикателство. Но още по-голямо предизвикателство е 
убедителното запознаване на селските общности с тези идеи и спечелването на 
доверието на производителите. ЧЦЕИО и изобщо българските НПО развиват в 
момента своите способности за работа по тези проблеми, за разпространяване на 
познанията на специалистите сред политиците, администрацията и 
селскостопанските работници. 
След дванадесет години преход във всички сфери на живота и перспективата за 
присъединяването ни към ЕС, която става все по-реална ние считаме, че трябва да 
подпомогнем промяната в нейното осъществяване. 
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3 Опасности в миналото, настоящето и бъдещето 
- Въздействие на пестицидите върху жените и 
децата в Украйна  
 
Бремето на миналото 
Негодните пестициди продължават да 
бъдат сред най-сериозните проблеми, 
засягащи околната среда и  здравето на 
хората в Украйна. В периода 1940-1960 г. 
ДДТ и ХХЦХ 1 бяха интензивно използвани в 
целия Съветски съюз, в това число и в 
Украйна. По-късно ДДТ беше официално 
забранен в Съветските републики. 
Независимо от това Министерството на 
здравеопазването на Украйна издаде 
разрешение за ограничена употреба на ДДТ 
в определени райони.  

От края на осемдесетте години 
хексахлорциклохексана беше забранен на 
територията на бившия Съветски съюз, като беше заменен с линдан – друг 
органохлориден пестицид.2. В действителност, макар и в малки количества той 
остана в употреба до средата на деветдесетте. Голям брой статии [1, 2, 3, 4, 5] 
доказват натрупването на ДДТ и неговите метаболити в мастните и подкожни тъкани. 

 
Положението на жените днес  
Трудностите в земеделието и икономическите проблеми доведоха до влошаване на 
здравето на населението и отрицателен демографски прираст в цяла Украйна. Но 
жителите на селските райони са в значително по-тежко положение - докато прираста 
на населението в Украйна започна да спада в началото на 90-тегодини на 20 век, то 
за селските райони това се случи още през 80-те. 

 За да бъдат разрешени проблемите на околната среда, на самото общество, тежките 
проблеми със замърсяването с пестициди е нужно планирането и практиката в 
селското стопанство на Украйна да се ориентират към политиката на подпомагане на 
устойчивото развитие. Глава 14 от План 21 ясно подчертава необходимостта от 
намаляване употребата на пестициди, намаляване въздействието на пестицидите и 
ускореното въвеждане на методите на интегрираната растителна защита и 
биологичният контрол над вредителите. Специално се обръща внимание върху 
нуждата от участие на обществеността, повишаване на информираността на 
населението и отделяне на специално внимание на нуждите на жените: 

                                                 
1 ХХЦХ – 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан е органохлориден инсектицид 
2Линданът, известен още като гама-ХХЦХ е гама изомер на хексахлорциклохексана.  
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• Каква всъщност е ситуацията в Украйна в тези области?  
• Могат ли наистина жените да играят важна роля в реализацията на 

устойчивото земеделие?  
• Налице ли е равнопоставеност между двата пола в селските райони ? 
• По-висок ли е здравният риск за жените при интензивното земеделие?  

Жените в Украйна са мнозинство - Те представляват 54% от населението и имат 
своята важна роля, както при формирането на трудовия пазар в земеделието, така и 
като производители на храна за семействата си. Техните позиции в обществото, 
обаче са очевадно неравнопоставени : 

• Заплатите им съставляват едва 70 % от тези на мъжете 
• По-голямата част от домакинствата с ниски доходи са оглавявани от жена 
• Над 43% от безработните в селата са жени 
• При съответното образование едва 5 % са жените, заемащи поста директор на 

държавно земеделско стопанство, докато 50% от мъжете със същото 
образование са на управленски длъжности 

• В частните ферми на ръководни постове са само 173 жени 
• Жените, които съставляват 65% от работната ръка в селското стопанство, 

работят при далеч по-лоши условия на труд, отколкото мъжете 
• Включая техните домашни задължения, жените в селата работя по 16 часа на 

ден 
• Жените селскостопански работнички участват често при прилагането на 

пестициди 

Жените играят важна роля, както в производството на селскостопанска продукция, 
така и в отглеждането на продукти за дома. На тях се падат около 60% от пресните 
зеленчуци, произведени в Украйна. В страната, около 12 милиона земеделски 
стопанства, ръководени от жена, държат приблизително 15 % от земята. В Западна 
Украйна, където 40% от мъжете работят зад граница, жените са тези, които избират, 
купуват и прилагат пестицидите. Едно проучване сред 50 жени в детеродна възраст 
изследва степента, в която се познават пътищата на проникване на пестицидите в 
организма и специфичния ефект, който тази експозиция има върху женския 
организъм. 

Резултатите на това изследване от 2001 г. дават да се разбере, че жените не са 
достатъчно запознати с рисковете при работа с пестициди [5]. Обичайно явление е 
експозицията с допълнителни дози пестициди, тъй като за разлика от практиката в 
западните страни, правилата за безопасна работа не се познават. 

Редица изследвания показват, че въздействието на пестицидите е свързано с рак на 
гърдата и яйчниците [7, 8]. Връзката между нарушенията в репродуктивните функции 
на женския организъм и пестицидите е показана в редица публикации [9, 10, 11, 12]. 
Получените резултати показват нарастване броя на абортите и късните бременности 
при жени, подложени на хронично излагане на пестициди. 
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Табл.1 Резултати от изследване, проведено сред 50 жени, работещи във фамилни 
ферми за риска за здравето им, Бродянка, Киевски район 2001 г. 

Въпрос 
Да (%) Не (%) Не съм 

сигурен 
(%) 

Смятате ли, че пестицидите сериозно увреждат 
здравето ви? 

 
13 (26) 

 
27 (54) 

 
10 (20) 

Наблюдавали ли сте някакви заболявания, свързани 
според вас с въздействието н пестицидите? 

5 (10) 41 (82) 4  (8) 

Запозната ли сте със здравните ефекти на 
пестицидите? 

 
15 (30) 

 
25 (50) 

 
10 (20) 

Мислите ли, че е възможно да съществува връзка 
между рака на гърдата и въздействието на 
пестицидите? 

 
6 (12) 

 
42 (84) 

 
2  (4) 

 Важно ли е да се ползва предпазно облекло при 
приложение на пестициди? 

23 (46) 16 (32) 11 (22) 

При сериозна заплаха за реколтата от вредители, 
оправдана ли е употребата на забранени препарати: 
в големите селскостопански стопанства  
в малките ферми? 

 
 

42 (84) 
13 (26) 

 
 

6 (12) 
17 (34) 

 
 

2  (4) 
20 (40) 

 

Изследване на украински епидемиолози, проведено сред 5.5 хиляди жени, работещи 
в производството на захарно цвекло илюстрира връзка между гинекологичните 
заболявания и приложението на пестициди [xiii]

.Изследването показва, че пестицидите 
влияят негативно на репродуктивните възможности на жените. Излагането на 
въздействие на пестициди през време на бременността повишава двукратно 
абортите сред работещите в стопанства за захарно цвекло, където те интензивно се 
използват. Броят на бременностите, завършили с усложнения при раждане е 
правопропорционален на броя на приложенията и концентрацията на препаратите за 
растителна защита. Показва се също така връзката между ранната менопауза и 
патологичния климактериум сред 50% от наблюдаваните жени. Един анализ на 
заболеваемостта на жените в Украйна, подкрепя извода, че някои болести се 
причиняват от употребата на пестициди. Украинките и по-специално живеещите в 
селските райони са най-засегнати от замърсяването на околната среда. Това са 
преди всичко жени, които обработват замърсена с радионуклеиди и пестициди земя 
за да отглеждат картофи /втората по значение храна в Украйна/ и прилагат пестициди 
без да носят предпазно облекло. 

 
Пестицидите излагат на опасност следващите поколения 
Връзката между употребата на пестициди и детското здраве беше показана ясно при 
едно изследване на 250 земеделски района на 9 републики от бившия Съветски 
съюз, включително и Украйна, проведено в периода 1986-1990 год. Във всички 
изследвани области количеството на прилаганите пестициди беше 6-7 пъти по-високо 
от нивата в контролните. 

Доказано беше, че заболеваемостта на децата във възрастовата група 0-14 години в 
местата с интензивно прилагане на пестициди надвишава 2 пъти броя на 
регистрираните заболявания в местата с минимално натоварване [14,15]. Въз основа 
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на научни екстраполации за различните групи агрохимикали, които въздействат върху 
човешкото здраве, беше показано, че на пестицидите се падат 40 %, на минералните 
торове – 35%, а на органичните торове 25 % от общото въздействие върху здравето 
на децата [16] 

За най-широко използвания в Украйна хербицид 2,4-Д беше доказано, че принадлежи 
към групата, атакуваща хормоналните нива в организма. Органофосфорните 
инсектициди и тези от групата на карбаматите повишават честотата на 
преждевременните раждания и спонтанните аборти. Други пестициди, като алдрин, 
диелдрин, хлорден и токсафен, също нарушават естествения хормонално 
репродуктивен цикъл. 

 

Необходими действия 

 С участието на медиите и неправителствените организации да се повишава 
информираността на населението за последствията за околната среда и здравето на 
хората и по-специално за последствията върху репродуктивната система на жените 

 Подкрепа за свободна медийна кампания за темите, свързани със защита на 
околната среда и здравето 

Изпълнение на проекти, базирани в селските общности 

Образование на фермери професионалисти и такива, работещи за семейства си, 
както и на всички селскостопански работници за пестицидите и техните алтернативи 

Включване на чуждестранни неправителствени организации и средства за масова 
информация в повишаването на информираността на обществото 

Участие на чуждестранни правозащитни неправителствени организации, в борбата за 
свобода на словото и достъпа до информация в Украйна 

Обучение на домакинствата за начините, по които вредителите и болестите могат да 
бъдат контролирани, като се използват естествени или микробиологични пестициди 
или чрез механични средства Да се осигурява практическа информация за местата, 
от които тези средства могат да бъдат осигурени. 
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4 Неизвестни отрови се промъкват  
  през граница  
През 2003 г. в Kcharkiv – Източна Украйна стана известно, че местни фермери са 
закупили голямо количество от фунгицида “Skor” за сумата от 95 000 долара. След 
прилагането му обаче, фермерите не получили очаквания резултат. Химическият 
анализ показал пълно отсъствие на активната съставка На земеделците е била 
продадена просто оцветена вода, вместо известния пестицид. За щастие 
“препаратът” не е съдържал опасни за здравето или за околната среда вещества. За 
подобни препарати “менте” се съобщава и от България. 

Нелегалният внос или препакетиране, както и подправянето на известни марки е 
значим проблем в някои Източно - Европейски страни. Разликите в цените, липсата 
на строг държавен контрол и недостатъчната информираност на фермерите са 
основните причини за това явление. 

Твърде често предприемчиви мошеници купуват препарати в големи опаковки, 
твърдейки, че те ще бъдат използвани за професионална употреба и ги препакетират 
в малки разфасовки, в явно нарушение на закона. При това полученият “продукт” в 
най-добрия случай е с по-ниско съдържание на активния компонент, или той въобще 
отсъства. За сметка на това са добавени различни “пълнители”, някои от които често 
са твърде опасни.  

Кой може да предвиди химическата реакция, която може да последва? Употребата на 
такива т.нар. “пестициди” не повишава добивите, не спомага за унищожаване на 
вредителя. Обратно – в много от случаите, прилагането им води до замърсяване на 
околната среда и застрашава човешкото здраве. 

 

Необходими действия 

Контрол върху продажбата на пестициди и тяхната употреба – държавните органи 
трябва да решат проблема с търговията на такива продукти. 

Законодателството да предполага налагането на високи глоби на търговците на 
забранени препарати. 

Разширяване на услугите и задоволяване нуждите на фермерите от информация за 
опасността от употреба на незаконни пестициди, които не притежават етикети и 
инструкции за безопасна работа. Достъпни, опростени информационни материали за 
последствията от неправилната употреба на неподходящи или забранени пестициди 
трябва да бъдат осигурени на селскостопанските работници. 

Да се използват възможностите на търговците на дребно, на агрономите и на всички, 
които работят със земеделците за разпространяването на тези материали. 
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Център за устойчиво развитие и екологично образование “Довкиля” 

Центърът за устойчиво развитие и екологично образование “Довкиля”/ЦУРЕО/ 
беше създаден за да разпространява принципите на устойчивото развитие в 
селското стопанство на Украйна и да инициира изграждане и укрепване на женски 
общности.  Дейностите, свързани с намаляване употребата  пестициди, като най-
важния  принцип на устойчивото земеделие, поставят акцента върху екологичното 
образование и повишаването на обществената информираност сред жените от 
селските области и едновременно с това върху лобирането за приемането на 
такова  законодателството, което би довело до изграждане на стратегия за 
намаляване употребата на пестициди на местно и държавно ниво. 

Някои от успешно изпълнените в последно време дейности на ЦУРЕО са: 

• Екологично изслушване ”Орхуската конвенция. Достъп до информация и 
участие на обществеността в процеса на вземане на решения по екологични 
въпроси” - съвместно с областния съвет Киев-Святошино и Американската 
асоциация на юристите ABA/CEELI,  2001.  

• Кръгла маса, след участието в Конференцията на PAN Europe  в Бремен през 
ноември 2001 г. Програмата целеше  да представи  Конвенцията за 
устойчивите органични замърсители пред съответните неправителствени 
организации, държавни служители и обществеността. Двама представители на 
официалните власти от Комисията по околна среда към Украинския парламент 
”Верховна Рада” присъстваха на събитието, а така също и трима учени от 
Института по агроекология. Участниците приеха предложение за решаване на 
проблемите с химическите пестициди в Украйна и той беше внесен в 
Комисията по околна среда на Украинския парламент. 

• Обиколка, осъществена в периода 2001-2002 за събиране на данни и 
независимо изследване на проблема с негодните пестициди  в три села от 
Сокирянский и Черовитская райони . 

• Обиколка, проведена през юни 2003 г. в област Полтава и Кримската 
автономна република, съвместно с TAUW (Холандия) . Най-съществената 
част от този проект беше семинарът, проведен в Крим, който беше насочен 
към обществеността, местните неправителствени организации и държавни 
служители, включени в управлението на проблемите с негодните пестициди. 

• Проект, подкрепен от ОССЕ, целящ да създаде координация между страни 
членки на ЕС и такива, които не са членове, за изпълнение на Рамковата 
Директива за водите 2000/60. През юли 2002 г. в Ново-Днестровск 
/Югозападна Украйна/ беше проведен семинар за отговорните лица и 
държавни служители от местните власти, участващи в управлението на 
водните ресурси, последван от друг в Киев през ноември 2002.  Програмата 
включваше проблеми с пестицидите, негодните пестициди-  във връзка  с 
опасностите от замърсяване на надземните и подпочвените води, ролята на 
басейновиите принципи в устойчивата употреба на водните ресурси и 
важността на участието на обществеността в инициативите за реализиране на 
принципите на Директивата. 

• Седми международен HCH & Pesticides Forum беше организиран през юни 
2003 съвместно с IHPE и с подкрепата на Украинските власти. Форумът беше 
част от 5-тата Конференция на министрите “Околна среда за Европа”. 
Форумът събра около 170 участници от 34 страни и допринесе  в голяма 
степен за подобряване на ситуацията със забранените и негодни пестициди в 
Източно Европейските страни. Участниците и членовете на Украинския 
парламент приеха Киевската декларация за създаване на Програма за 
натрупаните  устойчиви органични замърсители и негодни пестициди в ЦИЕС. 
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5 Унищожаваме видимия враг с невидим  

 

Известно е, че неканени гости често ни 
посещават в домовете ни. Хлебарки, 
комари, и мравки; гризачи – плъхове или 
мишки – те разпиляват или развалят 
храната ни, или просто ни дразнят с 
присъствието си. Известно е, също така, че 
някои от тези вредители пренасят или 
причиняват болести. 

Ако в обсега на това, което наричаме “дом” 
включим и двора, зеленчуковата ни градина 
или даже парка, където играят децата ни, 
ще се срещнем и с други опасни съжители – 
плевели, плесени, вируси, бактерии, 
кърлежи и множество други заплахи. 

Пестицидите са наистина едно ефикасно и 
бързо средство за контрол. Едно пръскане и 
песента на комара спира – нашият враг 
пада мъртъв! Каква е цената на тишината, обаче? Поради факта, че се считат за 
безвредни, домашните пестициди се използват широко, често ненужно, като 
застрашават здравето на хората и околната среда. Препаратите срещу плевели, 
напр. се просмукват в почвата и предизвикват редица хронични болести като астма, 
рак или заболявания на мозъка. 

В Европейския съюз пестицидите за земеделски нужди, както и тези за паркове и 
градини се регулират от Директива 91/414, докато биоцидите3 /химикалите за дома / -
от Директивата за биоцидите (Biocide Directive 98/8) и новите страни  членки се 
придържат към тях. Поне на теория. Докато законодателството е синхронизирано и 
допълнено, контролът върху практическото му изпълнението е слаб. В България е 
очевидно, че: 

• Регулаторите на всички нива не са синхронизирани; 
• Няма публично достъпен регистър на компаниите, които имат разрешение да 

прилагат пестициди в обществените места. Списъците са пръснати по 28-те 
регионални ХЕИ; 

• Изискващото се по закон задължително уведомяване за приложен пестицид в 
училища, паркове, болници и др. не се спазва изобщо; 

                                                 
3 Биоциди – активни вещества или смеси, съдържащи една или повече  съставки, 
създадени да възпират развитието на, или действието на, или да унищожават, или 
обезвреждат  или по друг начин да упражняват контролиращ ефект  върху  опасни 
организми, с помощта на химически или биологични средства. EС(1998):Directive 98/8 
за правилата за търговия с биоцидни препарати Official Journal of the Europian 
Communities L 123/1 24.4.98 
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• За унищожаване на вредители (напр. кърлежи) и за отстраняване на заплахата 
от болестите, които причиняват, общинските власти прилагат системно 
пестицидни препарати, а никаква информация за това не се дава на общността; 

• Списъкът на одобрените препарати за дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация, /публикуван от Министерство на здравето/ също не е публично 
достъпен; 

• Незаконни, внесени от цял свят препарати, с неизвестен състав и без 
инструкция за безопасно приложение са на български пазар и се купуват 
широко поради ниските си цени. 
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Невидимият враг 
Едно неотдавнашно изследване сред деца с рак на мозъка показва, че 
вероятността за заболяването е два пъти по-висока за децата, чиито майки са 
прилагали препарати за обезпаразитяване на кучета през време на бремеността . 
За деца, при които ракът е диагностициран преди навършване на пет годишна 
възраст , рискът от заболяване е петкратно по-висок, ако майките им са 
употребевали химикали против кърлежи или бълхи[1,2,3]. 
Въздействието на пестицидите върху плода преди раждането не се изразява само в 
ракови заболявания на мозъка. Съществуват още редица доказателства за 
връзката между експозицията на бременната жена и някои детски болести: 
Продължително въздействие на пестицидите върху организма, на който и да е от 
родителите се свързва със случаите на мъртвородени деца и поднормено тегло на 
новородените [4].  

Изследване, проведено през 1987 год показва, че вероятността за заболяване от 
левкимия на деца, чиито родители използват пестициди в дома е почти четири пъти 
по-висока.[5].Повишен е рискът и от вродени дефекти на сърдечно-съдовата система 
при деца на родители от същата група [6]. 
Деца, развили саркома на меките тъкани /вид рак/ е по-вероятно да са живели в 
домове, чийто двор е бил обработван с пестициди [7]. 
Твърде изненадващ е фактът, че линдан-съдържащи продукти са все още в 
употреба, като се има предвид, че линданът е един от т.нар “мръсна дузина”, 
забранени от РОРs Конвенцията. Линданът е органохлориден пестицид от групата 
на канцерогенните ДДТ и хлордан и се свързва неоспоримо с мозъчни увреждания, 
невротоксичност, увреждане на кръвоносните съдове, нарушения в репродуктивния 
цикъл, дефекти при новородени и др. През пролеттта на 1994 г. в статия, 
публикувана от National Pediculosis Association се цитира доклад на медицинската 
сестра Judy Magee. През 1992 год. тя провежда проучване сред 27 семейства с 
общо 119 деца. От резултатите е видно, че 23 % от децата са били третирани с 
предписан от лекар препарат, съдържащ линдан!  
 
Sources:  
[1] .Pagoda, J.M. and S. Preston-Martin. 1997. Household Pesticides and Risk of Pediatric Brain Tumors. Environ. Health 
Persp. 105:1214-1220. 
[2]. Kang, J., V.H. Zettel, and N.I. Ward. 1995. The Organophosphate Pesticides. J.Nutr. Environ. Med. 5:325-339. 
[3]. Daniels, J.L., A.F. Olshan, and D.A. Savitz.1997. Pesticides and Childhood Cancers.Environ. Health Persp. 105:1068-
1077. 
[4]. Savitz, D.A., E.A. Whelan, and R.C.Kleckner. 1989. Self-Reported Exposure to Pesticides and Radiation Related to 
Pregnancy Outcome-Results from National Natality and Fetal Mortality Studies. Publ.Health Rep. 104:473-477. 
[5].Lowengart, R.A. et al. 1987. Childhood Leukemia and Parents’ Occupational andHome Exposures. JNCI 79:39-46. 5.  
[6]. Correa-Villasenor, A. et al. 1991. Total Anamolous Pulmonary Venous Return: Familial and Environmental Factors. Tera-
tol.:44:415-428 
[7]. Leiss, J.K. and D.A. Savitz. 1995. Home Pesticide Use and Childhood Cancer: A Case-Control Study. Am. J. Public 
Health. 85:249-252. 

 

Заключението за ситуацията в България е, че контролът е само на хартия. Няма  

яснота кой всъщност е отговорен за “домашните “ пестициди, което дава добри 
възможности на безскрупулни производители и търговци. Тази част от 
законодателството, която директно се отнася до правото на потребителя на 
информиран избор, като регистрите на разрешените продукти и оторизираните 
фирми е недостъпен и може да се получи само след официално искане. Това прави 
невъзможно за хората да контролират дали продаваните продукти и рекламираните 
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фирми за обезпаразитяване са легални или не. Потребителите не могат да направят 
верния избор за тях и техните деца. 
 

Необходими действия 
Издаването на разрешение за даден продукт /биоцид/ и неговата регистрация трябва 
да става само след внимателна преценка за риска от прилагането му, продължително 
време от непрофесионалисти. Контролът върху съпътстващите го инструкции за 
безопасна употреба трябва да е перманентен. 

 Ако дискутираме понятието “правилна употреба” то трябва да е популярно обяснено 
като “Безусловно спазване на инструкциите върху опаковката”. 

Методите на интегрираната защита от вредители, т.е. тази поредица от стъпки за 
превенция на вредителите и прибягване към химически средства за борба с тях едва 
в краен случай, трябва да бъдат популяризирани поне толкова широко, колкото това 
се прави от рекламите за химическите препарати. 

Легалната продажба на пестициди за дома е само “върхът на айсберга”- 
действителната, скрита употреба е на пъти по-висока. Контролът върху 
производството, продажбата и приложението на домашните пестициди трябва да 
бъде подобрен. 

Отговорните институции трябва да преразгледат процедурите по регистрацията, 
етикетирането и контролът върху употребата на препаратите за домашна употреба, 
имайки предвид, че те се използват изцяло от непрофесионалисти.  

Прилагането на препарати за борба с вредителите в обществените пространства 
трябва на практика да бъде ограничено само за сертифицирани компании. 
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Национално движение Екогласност – член на Приятели на земята 
НД Екогласност е първата неправителствена екологична организация в 
България, основана на 11април 1989 г. В момента Екогласност има около 800 
члена , организирани в 40 локални секции . От 1993 г. е пълноправен член на 
Приятели на Земята и участва в редица проекти и кампании на тази световна
организация.  

Цели на НД Екогласност: Опазване на природата и природните ресурси;
събиране и разпространяване на информация за околната среда;  
подобряване качествата на околната среда; утвърждаване на гражданското 
общество; организиране на екологичната самозащита на населението 

 Сферите на дейност на движението са твърде широки. Отделните секции
работят по екологични проблеми, свързани с конкретната проблематика на
региона, в който са раположени, но някои важни теми са общи за цялата
организация.  

По-важните проекти на НД Екогласност, целящи промяна в обществените 
нагласи към пестицидите и достъпът до екологична информация в 
последните години са:  
 “Оценка на замърсяването на река Искър с тежки метали и пестициди”, 
 Обучение на жителите от района на Габрово за за правилно и безопасно 

приложение на пестициди; 
 Национална кампания – Забранени и негодни пестициди ; 
 Оценка на действителното състояние на проблема с пестицидите на

територията на България; 
 Подпомагане участието на обществеността в процесите за опазване водите 

на Черно море, PHARE; 
 “От София до Орхус” – Национална конференция; 
 “След Орхус. Време за действия” – Национална конференция; 
 Национална кампания за достъп на обществеността до екологична 

информация; 
 Принос в създаването на гражданско екологично общество в рамките на 

Регионалната програма за възстановяване на Югоизточна Европа  
 “Устойчиво развите за Европа”, Програма на Friends of the Earth ; 
 Нови проблеми в страните от Централна и Източна Европа – заедно с Friends 

of the Earth; 
 Организирана на национални срещи на НПО и Министерство на околната 

среда и водите за запознаване и обсъждане на национални програми и 
приоритети и др. 

 
НД Екогласност организира среща на български НПО, интересуващи се от 
възможностите за намаляване употребата на пестициди и друга, по същата тема 
с локалните си секции. Беше създаден мейл лист (Pesticides@bluelink.net) за 
обмяна на информация по темата, синхрон и сътрудничество при действията на 
българските НПО.  
В последните месеци се създадоха много добри контакти с журналисти от 
национални и регионални медии, които публикуваха или излъчиха множество 
материали по темата “Пестициди”  
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6 Забранени и опасни- те са навсякъде  
Селскостопанските постройки в 
Klatovy – Luby в Чехия са 
използвани за съхранение на 
пестициди и за приготвяне на 
работни смеси и разтвори на тези 
препарати в периода от 60-те до 
90-те години на 20 век. Резултатите 
от анализите на мазилката от 
стените на сградите, почвата, и 
подпочвени води показват, че тази 
дейност е оказала пагубно влияние 
върху околната среда в района на 
тези помещения. Сградите и 
непосредствената им околност са 
силно замърсени с отровни 
химикали – пестициди като ДДТ, 
линдан, фензон атразин и с 
нефтопродукти. Не само почвата, 
но и водата в кладенците, та дори и 
яйцата на кокошките, отглеждани в 
дворовете съдържат пестициди. 

Най-близката къща, използвана за живеене отстои само на няколко метра от тези 
постройки, а водата от кладенеца, който се намира до входа е била използвана за 
пиене до началото на деветдесетте. 

Според изчисления на експерти, направени през 1997 година почистването на 
остатъчните съдържания само от сградите би струвало над 3.5 милиона чешки крони. 
Всъщност в тези изчисления са включени разходите само за “запечатване” на 
отровните химикали но не и истинското им отстраняване по химичен път, което би 
струвало на пъти повече. Последната експертиза на Министерството на околната 
среда сочи една цифра от около 30 милиона крони.  

Складовите постройки в Klatovy-Luby не са изолирано явление в Чехия /виж табл.2/. 
Стотици или даже хиляди са старите складове и над 10 000 тона залежали пестициди 
се намират все още в страните от Централна и Източна Европа (Holoubek et al. 
2004)[XVII]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Един от 717-те склада за  негодни пестициди в 
България. По-голямата част от тях - 524 са в 
лошо състояние, а 412 са неохранявани. В тях 
се “съхраняват” пестициди като ДДТ, линдан и 
др. от “мръсната дузина”  , а други са смесени 
или с неизвестен състав. 
 
[Източник: НД Екогласност, по официални данни, получени от 
МОСВ, 2003] 
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Табл.2 Списък на районите в Чешка Република, замърсени с пестициди  

Населено място /район/ Замърсяване  

Bedrč (Benešov) * Изхвърлен пестицид ДДТ в стар кладенец, нов 
случай  

Václavice č.p. 9 (Benešov) Открито е замърсяване с хексахлорхексан 
/HCH/, дихлордифенилдихлоретилен/DDE/, 
ДДТ,дихлордифенилдихлоретан/DDD/, 
хексахлорбензен /HCB/- започнато е тяхното 
отстраняване  

Šebánovice u Vrchotových Janovic 
(Benešov)* 

Бивш склад на земеделската кооперация 
Vrchotovy Janovice. Взето е решение от Чешката 
инспекция за околна среда за унищожаване, но 
все още не е завършено 

Hodonín u Nasavrk –депо за опасни 
отпадъци - (Chrudim)* 

Депо за опасни отпадъци с опаковки от 
пестициди /замърсени с 
нефтопродукти,органохлорни пестициди, ДДТ и 
полихлорирани бифенили/. Установено е 
замърсяване на подпочвени води на много 
голяма дълбочина.  

Zájezdec (Chrudim) Негодните пестициди /вкл. ДДТ / от този склад 
са преместени в Aliachem  

Horšovský Týn (Domažlice)* Сериозни замърсявания с пестициди и 
нефтопродукти. 

Dešná (Jindřichův Hradec)* Въглеводороди и пестициди, в шест района и 
пестициди в два други - отсраняването е 
завършено в зоните с по-ниска концентрация, 
почистването на нефтените замърсявания на 
водите продължава   

Hájek u Ostrova nad Ohří (Karlovy 
Vary) 

Рудата от мината Hájek близо до Ostrov nad Ohří 
е замърсена с пестициди от завод за пестициди 
в Spolana Neratovice. Измерени са 
хексахлорциклохексан и хлорбензен. Източник : 
Hešnaur, L., Jech, J. 2001. 

Luby u Klatov (Klatovy)* Описано по-горе в текса 

Neratovice - chemical plant Spolana 
(Mělník)* 

Високи концентрации на 2,3,7,8,-тетрахлор,ди-
бензо-р-диоксин, страничен продукт при 
производството на пестициди, замърсяване с 
живак и органохлорни пестициди. Започнато е 
отстраняването на замърсяването през 2003 г. 

Myšlín u Mnichovic (Praha-West)* Хранилище – нефтопродукти, пестициди и 
хлорфеноли над пределно допустимите 
концентрации, определени от Министерството 
на околната среда 

Dubno (Příbram) * Пестициди 

Vranová Lhota – подземно депо за 
опасни (Svitavy) 

В бивша мина в Vranová Lhota беше едно от най-
известните депа за опасни отпадъци в област 
Svitavy. Там имаше също така изхвърлени 
забранени пестициди производни на ДДТ и 
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Табл.2 Списък на районите в Чешка Република, замърсени с пестициди  

Населено място /район/ Замърсяване  

живачни съединения. Ликвидирането му 
приключи през пролетта на 2002. 

Chabařovice – бившо депо за опасни 
отпадъци от Spolchemie (Ústí nad 
Labem) 

Хексахлорбензен /ХХБ/, произвеждан в 
химическия завод Spolchemie като страничен 
продукт при производството на епихлорхидрин е 
бил съхраняван в депо в Chabařovice до края на 
1992 г. Количествата на ХХБ са неизвестни. 
Депото ще бъде загробено и наблюдавано.  

Všebořice - настоящ складза опасни 
отпадъци на Spolchemie (Ústí nad 
Labem) 

ХХБ от Spolchemie Ústí nad Labem е бил 
съхраняван в новото депо във Všebořice в 
периода 1992-1999. Общото количество 
натрупано там през периода е било 300 тона. 
Бил е съхраняван в пластмасови контейнери, 
разделени с пясък. 

Ústí nad Labem - Spolchemie - 
химически завод (Ústí nad Labem) 

Района на химическия комбинт е замърсен с 
органо-хлорни пестициди и ХХБ. Планирано е 
почистване на живачното замърсяване, което 
ще започне през 2004 и ще продължи 12 години. 
Хексахлорбутан се изгаря в инсинератор за 
опасни отпадъци MEGAWASTE – EKOTERM от 
2000 год  

* Данните са взети от Списъка на Министерството на околната среда и водите на 
Чешката република /версия 2002 год./ всички данни са актуални до средата на 2003 
год. 
 

Необходими действия 
Министерството на земеделието на Чешката република трябва да разработи списък 
на бившите складове за органохлорни пестициди. Тези места са силно замърсени с 
устойчиви органични замърсители. Даденият по-горе списък е само малка част от 
реално съществуващите.  

Почистването на замърсените с устойчиви органични замърсители обекти трябва да 
се извърши по такъв начин, че да се предотврати последващо замърсяване на нови 
места. Района на Klatovy – Luby би могъл да бъде мястото, от което да започне една 
подобна практика. 

Даването на разрешение за производство, съгласно Закона за химическите вещества 
трябва да бъде съпроводено задължително с измервания на съдържанието на 
устойчиви органични замърсители, основно диоксини в страничните продукти. Новото 
европейско законодателство (REACH) в областта на химикалите би трябвало да 
държи сметка и за това. По отношение на сега използваните в Чехия пестициди, 
трябва да се има предвид тяхната устойчивост, като най-опасните в тази посока да 
бъдат забранени. Необходимо е да се следят нивата на по-голям брой пестициди и 
те да бъдат включени в правителствения Регистър на замърсителите  

 

  

 



Пестициди – Горещи теми  

.......................................... 
22                     Pesticide Action Network Germany  

 

 

 

Сдружение “Арника” 
Сдружение “Арника” е Чешка неправителствена екологична организация, 
основана през септември 2001 от група хора, работили преди с Children of the 
Earth. Арника работи основно в три направления по съответните програми, а 
именно: Програма за токсичните вещества и отпадъци, Програма за опазване на 
природата и Център за гражданска подкрепа. 

Програма за токсичните вещества и отпадъци 
Околната среда на Чехия е една от най-засегнатите в Европа. Тя е замърсена с 
различни токсични вещества, като напр. диоксини, полихлорирани бифенили или 
тежки метали. Голям брой от тези вещества постъпват в природата от отпадъци 
или от странични продукти на индустриални производства. 
Арника се опитва да се противопостави на тези процеси и да се бори за едно по-
строго законодателство и въвеждане на т.нар. “по-чиста продукция” или 
промишленост, съчетана с рециклиране на отпадъците. Ние подкрепяме и 
насърчаваме правото на гражданите да са информирани за токсичните вещества 
в околната среда, тъй като за жалост това право все още не е гарантирано в 
Чешката република.  

Кампания за Бъдеще свободно от токсични вещества 

Кампанията  “ Бъдеще свободно от токсични вещества” съчетава три важни 
етапа по пътя към  чиста околна среда: 

      • осигуряване на пълен достъп до информация за токсичните замърсявания и 
техните източници в Чешкото законодателство и практика 

      • практическо осъществяване на Сткхолмската конвенция – международно 
съгласие за 12-те най-опасни вещества вещества на Земята  /известни като 
устойчиви органични замърсители , вкл. диоксините, полихлорираните бифенили 
и ДДТ. 

     • намаляване на количеството на опасните материали, отделяни в околната 
среда , като считаме, че REACH е едно добро средство за осъществяването на 
тази задача.  
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7 Неведението на гражданското общество 
През 2003 г. една българска 
неправителствена организация 
прави опит да получи 
информация за забранени 
пестициди, която вече е на 
разположение в Министерство на 
околната среда и водите. 
Информацията не е отказана, но 
бива квалифицирана като 
“специално обработена” и за нея 
се изисква една значителна сума. 
След жалба до Комисията по 
правата на човека в Народното 
събрание, исканата справка е 
предоставена. 

По този начин правителствените 
институции в страните от 
Централна и Източна Европа пречат на работата на не правителствените 
организации чрез искания на непосилни за тях суми, за информация, която е вече 
налична. С подобни злоупотреби те получават и неправомерни приходи в бюджета 
си.  

Неприемливо за правителствени органи е незачитането на закона и още по- лошо, 
нарушаването на основни правила на демокрацията и на принципите на 
гражданското общество. 
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Европейската общност ратифицира Конвенцията за достъп до информация, участие 
на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по  

въпросите на околната среда /виж карето/, известна като Орхуска конвенция и много 
страни членки въведоха инструменти, с които да направят възможен публичния 
достъп до информация.  

Гражданите и НПО трябва да научат за правата, които имат и да се противопоставят 
на некоректните институции. 

 

Необходими действия 
Информационна кампания за правото на свободен достъп до информация - вкл. 
относно вида информация, която би могла да бъде изисквана.  

Оповестяване на службите, които отказват достъп до информация и/ или определят 
неправомерни цени за получаването й. 

Създаване и подкрепа за специализирани центрове за юридическа помощ на НПО, 
граждански групи и др. 

Осъществяване на проекти, целящи запознаването на НПО и гражданите с 
процедурите за достъп до информация в съответствие с националното 

Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса 
на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната 
среда  
Орхуската конвенция гарантира правата на обществеността /гражданите и техните 
сдружения/ по отношение на околната среда . Властите /на национално, 
регионално или местно ниво/ са длъжни да допринасят с действията си  за 
ефективното прилагане на тези права. Конвенцията обезпечава: 

• правото на всеки да получава информация за околната среда , която е на 
разположение на властите /”достъп до екологична информация”/. Това може 
да включва информация за състоянието на околната среда, но също така и 
политиката или предприетите действия, или състоянието на човешкото 
здраве или безопасност, като следствие от състоянието на околната среда. 
На гражданите е дадено правото да получават тази информация в рамките на 
един месец от искането за достъп, без да е необходимо да обясняват за каво 
им е нужна тази информация. Нещо повече – властите са длъжни според 
Конвенцията сами да рапространяват информацията за околната среда, която 
им е известна; 

• правото за участие в процесите на вземане на решения . От властите трябва 
да се предприемат такива действи, които да позволят на гражданите и 
екологичните организации да изразяват мнение по  проекти ,планове или 
програми, оказващи влияние върху околната среда. Тези мнения трябва да 
бъдат вземани под внимание в процеса на обсъждането , а така също  да 
бъде давана информация за крайното решение и мотивите  за него. /”участие 
на обществеността в процеса на вземане на решения”/; 

• достъпът до правосъдие. Решенията, които са били взети без спазване на 
посочените по-горе две права, могат да бъдат отнесени в съда /”достъп до 
правосъдие”/  

Уеб-сайт на Европейската комисия  htt://europa.eu.int/comm/environment/aarhus/ 
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законодателство и/ или Орхуската конвенция в съответната страна от Централна и 
Източна Европа. 

Включване на журналисти и средствата за масова информация в образователни 
дейности по процедурите за достъп до информация. 

Създаване на добре обмислена комуникационна стратегия на НПО за достъп до 
информация. 

Осъществяване на проекти, включващи НПО, медии и обществеността за изискване и 
получаване на информация от съответните институции, спазване на законовите 
процедури в съответната страна, включително и обжалване в съда на 
неправомерните откази за достъп.  

Да се проведе публично обсъждане на състоянието с негодните и забранени 
пестициди в определени региони.  
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