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Роли

Собственик на неголямо парче земя, през което преминава живописна река
  

 Вие сте собственик на неголямо парче земя, през което преминава живописна река. 

Местните власти решават да отклонят водите от тази река за нуждите на малка водна 

електроцентрала (ВЕЦ), която смятат да построят. Вие сте убеден, че:

а) осъществяването на този проект ще доведе до загуба на естетичния вид на Вашата земя;

б) отклоняването на водите на реката ще има вредни последици за околната среда;

в) вашата земя ще загуби от стойността си.

 От друга страна разбирате, че построяването на тази ВЕЦ ще подобри значително 

снабдяването с електричество на малката община, към която принадлежите. Какво бихте 

направили:

•	 ще	потърсите	надежден	адвокат,	който	да	принуди	общината	да	компенсира	загубите	Ви;

•	 ще	потърсите	съмишленици	сред	съседите	си,	ще	образувате	инициативна	група,	ще	се	

срещнете с общинските специалисти и ще им предложите да потърсите алтернативни решения;

•	 ще	се	опитате	да	продадете	своята	собственост	преди	проектът	да	се	е	разчул	или	да	

бъде започнат;

•	 ще	решите,	 че	нуждите	на	общината	от	електричество	са	по-важни	от	вашите	лични	

интереси и от уврежданията на околната среда;

•	 друго...

Инвеститор за изграждане на ВЕЦ 

 Вие сте инвеститор за изграждането на малка ВЕЦ за нуждите от електричество на 

малка община. Знаете че за целта местните власти са решили да отклонят водите от малка 

река, която минава през земята на Ваш приятел и в която сте се къпали като деца. Вие сте убеден, 

че:

а) осъществяването на този проект ще доведе до загуба на естетичния вид на мястото, 

където сте играли в детството си и ще накърни интересите на вашия приятел;

б) отклоняването на водите на реката ще има вредни последици за околната среда;

в) ще възникне конфликт с хората, през чиито земи минава реката. 

 От друга страна разбирате, че построяването на тази ВЕЦ ще подобри снабдяването с 

електричество на малката община и ще ви донесе големи печалби. Какво бихте направили:

•	 ще	съдействате	общината	да	компенсира	загубите	на	Вашия	приятел	и	ще	осъществите	

проекта;

•	 ще	препоръчате	на	общинските	специалисти	да	обсъдят	проекта	със	засегнатите	хора	и	

заедно да се опитате да намерите алтернативно решение;

•	 ще	поръчате	екологична	оценка	на	риска	за	околната	среда,	ще	се	съобразите	с	препоръките	

на екоинспекторите и ще осъществите проекта на място, където рискът е най-малък;

•	 ще	решите,	че	нуждите	на	общината	от	електричество	са	по-важни	от	личните	интереси	

на хората и от уврежданията на околната среда;

•	 друго...		

ВОДАТА – КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
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Представител на местната власт   

Вие сте представител на местната власт, който отговаря за осъществяването на проект 

за изграждане на малка ВЕЦ. Знаете че за целта водите на малката рекичка, която минава през 

земите на Ваши съграждани, трябва да се отклонят. Вие сте убеден, че: 

а) осъществяването на този проект ще доведе до промяна на облика на мястото, където е 

минавала реката;

б) отклоняването на водите на реката ще има вредни последици за околната среда;

в) ще възникне конфликт с хората, през чиито земи минава реката. 

От друга страна разбирате, че построяването на тази ВЕЦ ще подобри снабдяването с 

електричество на малката община и ще ви донесе голяма комисионна. Какво бихте направили:

•	 ще	осъществите	проекта	като	се	опитате	да	убедите	собствениците	на	засегнатите	

земи да продават, въпреки ниските пазарни цени на земята;

•	 ще	 	 обсъдите	 проекта	 със	 засегнатите	 хора	 и	 заедно	 ще	 се	 опитате	 да	 намерите	

(алтернативно) решение;

•	 ще	поръчате	екологична	оценка	на	риска	за	околната	среда,	ще	се	съобразите	с	препоръките	

на екоинспекторите и ще осъществите проекта на място, където рискът е най-малък.

•	 ще	решите,	че	нуждите	на	общината	от	електричество	са	по-важни	от	личните	интереси	

на хората и от уврежданията на околната среда;

•	 друго...		

Риба, обитаваща реката

 Вие сте риба, обитаваща малка река, която минава през живописни земи. Условията за 

живот в този участък на реката са много добри – няма замърсявания и има достатъчно храна. 

Знаете че започва изграждането на малка ВЕЦ и че водите на рекичката ще бъдат отклонени. Вие 

сте убедени, че: 

а) осъществяването на този проект ще доведе до промяна на облика на мястото, където е 

минавала реката;

б) отклоняването на водите на реката ще има вредни последици за вас и потомството ви;

в)  всичко това ще доведе до гибелта на повечето обитатели на реката.

От друга страна разбирате, че построяването на тази ВЕЦ ще подобри снабдяването с 

електричество на малката община и хората ще живеят по-добре. Какво бихте направили:

•	 ще	 се	 надявате,	 собствениците	 на	 земите,	 през	 които	 минава	 реката	 да	 успеят	 да	

защитят интересите си;

•	 ще		съберете	всички	обитатели	на	реката	и	ще	се	опитате	да	направите	нещо	(някакво	

чудо), което да вразуми властите да се откажат от проекта;

•	 ще	решите,	че	осъществяването	на	проекта	е	неизбежно	и	ще	побързате	да	се	спасите	

като преминете в някое от разклоненията, а от там - в голямата река, в която се влива рекичката;

•	 ще	приемете	смирено	последствията	–	в	крайна	сметка	всички	в	реката	ще	пострадат;

•	 друго...


