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Много сме щастливи,
че споделяме градските турове за отговорно потребление с 
нашия партньор Фондация „Екоцентрик”!

Всичко започна преди повече от 10 години като идея 
на млади доброволци: „да опитаме да направим тур за 
алтернативна консумация”. След това идеята се разви и се 
превърна в нещо голямо. Стотици градски турове с хиляди 
участници в около 50 града се проведоха в Германия, водени 
с ентусиазъм и експертиза от множество доброволци и 
активисти. Концепцията премина отвъд границите на 
Германия и беше приета в Австрия, Щвейцария, Италия, 
Холандия, Щвеция, Франция... а сега и България! 

Надяваме се, че концепцията ще допринесе за 
образователните дейности, както и че ще разпространи 
устойчивия начин на живот в България чрез:

• запознаване на хората с отговорното потребление,
• използване на неформални образователни методи, 

водени от младежи за младежи,
• изграждане на мрежа от мултипликатори и водещи 

на образователните турове, които се занимават и с 
други проекти и дейности.

Пожелаваме ви успех и нека слънцето огрява всичките ви 
турове, а партньорството между BUNDjugend и ЕкоЦентрик да 
продължи много дълго време!

 Герт Сандерс, Главен директор, „Млади приятели на
 Земята – Германия” (BUNDjugend)

 Каспар Клайн, Координатор на Проекта ConsumpThink,
 „Млади приятели на Земята – Германия” (BUNDjugend)

 Йохан Далмер, Експерт Градски турове и образование
 за устойчиво развитие



Съдържание

Увод .................................................................................................1

Обща методическа част ..............................................................4

Глобализация
 Инфочаст ...........................................................................8
 Методическа част ..........................................................13

Заблуждаващ маркетинг
 Инфочаст .........................................................................17
 Методическа част ..........................................................28

Кафе
 Инфочаст .........................................................................33
 Методическа част ..........................................................46

Шоколад
 Инфочаст .........................................................................50
 Методическа част ..........................................................59

Месо
 Инфочаст .........................................................................63
 Методическа част ..........................................................70

Хранителни отпадъци
 Инфочаст .........................................................................74
 Методическа част ..........................................................86

Дрехи
 Инфочаст .........................................................................89
 Методическа част ........................................................101



Обувки 
 Инфочаст .......................................................................108
 Методическа част ........................................................113

Джаджи
 Инфочаст .......................................................................116
 Методическа част ........................................................123

Пластмасови продукти
 Инфочаст .......................................................................128
 Методическа част ........................................................148

Икономика на споделянето 
 Инфочаст .......................................................................152
 Методическа част ........................................................167

Направи си сам
 Инфочаст .......................................................................169
 Методическа част ........................................................174

Съвети към мултипликатора ..................................................175

Примерен тур .............................................................................185

КонсУмувай на закрито ............................................................196

Календар ......................................................................................208

Обратна връзка ..........................................................................211

Рефлексия на мултипликатора ................................................212





1www.konsumuvai.org

Наръчникът на мултипликато-
ра представлява ръководство 
за водещите градски турове 
за отговорно потребление по 
“КонсУмувай”. 

Мултипликаторите са во-
дещите на градските турове, 
които “мултиплицират”, ум-
ножават своите теоретични и 
практически знания и умения 
в областта на отговорното по-
требление сред участниците в 
тура. 

Туровете се провеждат в град-
ска среда подобно на турис-
тическа разходка с гид, като в 
случая, вместо културно-исто-
рически забележителности, на 
отделни спирки групата “раз-
глежда” екологичните, соци-
ални и икономически явления 
при потреблението на конкрет-
ни стоки и услуги. Спирките се 
отнасят за ежедневни проду-
кти като кафе, шоколад, дрехи, 
обувки, месо и т.н., където под 

формата на игри и различни 
интерактивни ситуации, учас-
тниците разбират взаимовръз-
ките и взаимодействието меж-
ду човек и околна среда, както 
и между самите хора в глоба-
лен мащаб, при производство-
то и потреблението на дадения 
продукт.
Туровете са подходящи за вся-
какви възрастови и социални 
групи, като предвид специфи-
ката и сложността на предло-
жения обучителен подход се 
препоръчват за деца над 12-го-
дишна възраст. 
Наръчникът започва с обща 
методическа част, която поста-
вя рамката на туровете: цели, 
задачи, очаквани резултати, 
профил на мултипликатора, 
използвани модели на органи-
зация и методи. Продължава с 
отделните теми – спирките на 
туровете. Съдържа теоретич-
на и методическа част по вся-
ка тема, които да послужат за 
подготовката и провеждането 

УВОД
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на отделните спирки на тура. 
Всяка тема започва с резю-
ме, което дава кратък план на 
спирката – акценти от инфор-
мационната част, методи и 
материали за провеждане на 
спирката. Има за цел да по-
могне на мултипликатора при 
бърз преглед и припомняне на 
темата. 
Теоретичната или съдържа-
телна част предлага актуална 
фактологична информация за 
конкретен продукт или про-
дуктова категория, сектор. 
Включва актуална статисти-
ческа информация, тенденции 
в производството и потребле-
нието на продукта. Представя 
въздействието от производ-
ството и потреблението му от 
икономическа, екологична и 
социална гледна точка. Не-
изменно представя добри при-
мери и практики в ежедневи-
ето – алтернативите, които 
всеки човек може да прилага 
за намаляване на своя еколо-
гичен и социален потребител-
ски отпечатък. Тук са помес-

тени препратки към редица 
източници на информация за 
задълбочаване в темата при 
желание и интерес от страна 
на мултипликатора.
Методическата част включва 
практически насоки за про-
веждане на спирката – помощ-
ни въпроси, игрови и други не-
формални обучителни методи 
за интересно и занимателно 
представяне на информаци-
ята от съдържателната част, 
при което всеки участник е 
ангажиран в дейността. Не-
обходимите работни и визу-
ални материали за прилагане 
на методите са събрани в чан-
та „КонсУмувай“, която може 
да бъде заета от Фондация 
„Екоцентрик“.

Ефективността на образова-
телните турове “КонсУмувай” 
разчита на следните мето-
дически подходи: “младежи 
обучават младежи”, интерак-
тивност, връзка с познатата 
действителност, провокиране 
на критично мислене, пред-
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извикване на дискусии, ин-
тер- и трансдисциплинарност, 
разкриване на противоречия, 
представяне на алтернативи 
и възможност за поемане на 
лична отговорност.
В отделна секция на Наръчни-
ка са дадени съвети за орга-
низиране на образователни-
те турове – подбор на теми и 
място за спирките, оптимална 
продължителност на спирката 
и тура, големина на групата, 
обем на информацията, пове-
дение на водещия и др.
За повече нагледност е пред-
ложен примерен сценарий на 
тур. Описани са, също така, 
примерни сценарии на теми за 
провеждане на закрито. 
Приложен е календар с датите, 
на които се отбелязват меж-
дународни дни в контекста на 
отговорното потребление и 
които могат да бъдат повод за 
провеждане на турове. Прило-
жена е обратна връзка за учас-
тниците в турове за оценка на 
ефекта от тура. В заключение 
са дадени въпроси, които мул-

типликаторът може да използ-
ва за рефлексия след всеки 
проведен тур. 

За целите на настоящия На-
ръчник, по-долу дадените по-
нятия имат следното значение:
• мултипликатор – човекът, 

който води турове и умно-
жава (разпространява) свои-
те знания и умения за отго-
ворно потреблениe, чрез 
участниците в тура;

• тур – образователна град-
ска обиколка за отговорно 
потребление; 

• спирка – образователни 
теми, които са елементи на 
тура и са свързани с кон-
кретни ежедневни стоки 
или услуги;

• слайд – обекти от градска-
та среда, които са свързани 
с конкретните теми, спир-
ки на тура и които играят 
ролята на фон по време на 
спирката;

• алтернатива – възможност 
за отговорен потребителски 
избор.

Trachurus trachurus
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Обща
методическа
част
Цели и очаквани
резултати от туровете: 

Тема на туровете: Социал-
но-икономически и екологич-
ни аспекти при потребление-
то на продукти от ежедневен 
характер.

Цел на туровете: Задълбо-
чаване, разширяване и зат-
върдяване на знанията за 
социално-икономически и 
екологични аспекти при по-
треблението на ежедневни 
продукти, чрез прилагане на 
интердисциплинарен подход, 
базиран на методите на актив-
ното обучение.

Задачи:
• актуализиране на позната 

информация;
• открояване на основни 

акценти в разглеждания 
проблем;

• изграждане на междупре-
дметни знания върху осно-
вата на разкриване и осмис-

ляне на междупредметни 
връзки между дисциплини 
като география и иконо-
мика, химия и опазване на 
околната среда, биология и 
здравно образование, фило-
софия, етика и др.;

• създаване на отношение 
към глобални проблеми, 
свързани с потреблението;

• мотивиране за отговорен 
потребителски избор; 

• обобщаване на ключови 
моменти.

Използвани принципи: 
принцип за нагледност, прин-
цип за достъпност, принцип 
за съзнателност, принцип за 
системност, принцип за актив-
ност на ученика в обучението, 
принцип за трайност на зна-
нията, уменията и навиците.

Използвани материали: 
Чанта „КонсУмувай“ с разно-
образни визуални и работни 
материали.
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Очаквани резултати: разби-
ране на измеренията на глоба-
лизацията в производството и 
потреблението на конкретни 
продукти от ежедневен харак-
тер, на социално-икономиче-
ските и екологични проблеми 
и мотивиране за взимане на 
алтернативни решения, които 
предотвратяват или намаля-
ват свързаните проблеми. 

Роля на мултипликатора 
– обучител, фасилитатор, 
приятел. Като такъв е 
необходимо:

• да представя себе си като 
част от групата (да сведе 
дистанцията между себе си 
и участниците в туровете 
до минимум), но умело да я 
ръководи;

• да обяснява ясно, точно и 
изчерпателно предстоящите 
дейности;

• да представя информаци-
ята обективно и безпри-
страстно, през призмата на 
екологичните, социални и 
икономически аспекти на 
потреблението;

• да не допуска пропаганда 
и агитация от всякакъв 
характер;

• да не допуска реч на омра-
зата и дискриминация при 
провеждането на туровете;

• да поставя и спазва регла-

мент за определеното време 
за работа на групата;

• да създава привлекател-
на обкръжаваща среда за 
участниците;

• да базира новите знания и 
умения по конкретната тема 
на съществуваща основа;

• да използва в работата си 
интердисциплинарния 
подход;

• да поощрява креативността;
• да поощрява нетрадицион-

ното, творческо, открито, 
асоциативно мислене на 
участниците;

• да поощрява изразяването 
на лично мнение от учас-
тниците и да стимулира 
критичното им мислене;

• да осигурява възможност 
за съдържателна обратна 
връзка, като източник на 
информация за резултата от 
проведените дейности.

Използвани модели на 
организация на дейностите:

• „Младежи обучават мла-
дежи“ – мултипликато-
рите са млади хора на 
възраст, близка до тази на 
участниците.

• „Извън класната стая“ – 
дейностите се провеждат 
извън класната стая, на 
определените съобраз-
но темата „спирки“, под 
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умелото ръководство на 
мултипликатора;

• „Напълно интерактивен“ 
– повечето, или всички еле-
менти на заниманието са в 
интерактивен режим;

• „За всекиго по нещо“ – 
приспособяване на съответ-
ния интерактивен подход 
към възможностите на 
всеки участник в групата.

Използвани методи на не-
формалното образование по 
време на туровете: интерак-
тивни, включващи, мотива-
ционни и т.н.
Всички те имат за цел възпита-
ване у учениците на отговорно 
отношение към заобикалящия 
свят, към обществото и приро-
дата. Насърчават екологично 
мислене, гражданска ангажи-
раност, социално предприе-
мачество и като цяло развиват 
устойчиво поведение към об-
кръжаващата среда.

Освен това:
• повишават активността на 

учениците, въвличайки и 
ангажирайки ги като учас-
тници в различни дейности; 

• развиват критично мислене;
• развиват творческия потен-

циал на учениците, поз-
волявайки им да допускат 
грешки, да правят изводи и 
да вземат решения;

• помагат на участниците да 
обединят новата информа-
ция с тази, която вече имат;

• развиват умения за рабо-
та в екип, повишават со-
циалната компетентност 
и формират съзнание за 
взаимозависимост;

• осигуряват непрекъсната 
обратна връзка;

За целите на туровете 
са използвани предимно 
методите:

Обучаваща беседа – чрез въ-
проси мултипликаторът на-
сочва участниците към фор-
мулировката на правилния 
отговор, към извеждането на 
даден проблем. 
Дискусия – процес на кон-
тролирано от мултипликато-
ра взаимодействие, посред-
ством което участниците 
усвояват информация и опит. 
Използва се за затвърдяване 
и увеличаване на придобити 
вече знания, за развиване на 
способност да се разсъждава, 
за придобиване на опит в са-
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мостоятелно идентифициране 
и решаване на проблеми.
„Дискусията е учене чрез об-
щуване, което се основава на 
задаването на въпроси и из-
казване на становища. Всеки 
участник е източник на ин-
формация. По тази причина 
взаимното изслушване е едно 
от основните правила.”
Ролева игра – има за цел да 
формира умения и навици за 
реални действия. Участни-
ците симулират определена 
ситуация за разиграване на 
това, което са усвоили, или 
правят това с цел развиване 
на нови способности. Разви-
ва у участниците редица со-
циални умения: за комуни-
кация, за сътрудничество, за 
преговаряне и договаряне, за 
преодоляване на конфликти. 
Изпълнението на роли насоч-
ва вниманието на учениците 
към нови идеи и чувства, оч-
аквания и отношения. Роле-
вите игри „са чудесен начин 
учениците да изразят в малка 
група собственото си отноше-
ние към даден проблем с учеб-
на цел. Методът е подходящ за 
формиране на умения за адек-
ватно реагиране в определена 
ситуация“.

В Методическата кутия, която 
е достъпна и в Библиотеката 
на сайта на Фондация 
„Екоцентрик“, можете да 
намерите много полезна 
информация за вдъхновение и 
идеи.
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Глобализация
Инфочаст

Общ поглед

Фокус на темата

Методи (игри)

Материали

Въведение в темата. Установяване нивото 
на познание на участниците. Изясняване 
на понятия: потребление, глобализация, 
растеж, устойчиво развитие. Положителни и 
отрицателни страни на глобализацията.

Взаимовръзка между потребление и 
глобализация. Въздействие на личното 
потребление. Несъзнателно потребление. 
Манипулация чрез реклами.

Глобализация-потребление
Глобализация с канап
Световна справедливост

Кълбо канап, роли
Дървени кубчета за БВП
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“Хората нямат нужда от огромни коли, а от възхищение и 
уважение. Не са им необходими непрекъснато нови дрехи, a 
да чувстват, че са привлекателни за околните, нуждаят се 
от вълнение, разнообразие и красота. Хората също така не 
се нуждаят от електронни джаджи – а от нещо, което да 
занимава умовете и сърцата им. И още, и още. Опитваме да 
запълним своите истински, но нематериални потребности 
– за идентичност, общност, самооценка, любов, радост 
– с материални вещи и това е настройка, която води 
единствено до незадоволим (консуматорски) апетит за 
фалшиви решения на неутолимите човешки копнежи.”

Из „Границите на растежа: 30 години по-късно”,
Донела Медоуз, Денис Медоуз, Йорген Рандерс

Определение

Глобализацията е процесът 
на нарастване на икономиче-
ските, социални, технически, 
политически и културни вза-
имовръзки и отношения меж-
ду отделните страни, органи-
зации и хора. Той е свързан с 

глобално разпространение и 
взаимопроникване на идеи, 
капитали, технологии и еле-
менти на културата.
Докато поддръжниците на гло-
бализацията я разглеждат като 
фактор за стопанското разви-
тие в световен мащаб, нейни-
те противници смятат, че тя 

Pectem irradians
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е причина за икономически и 
екологични вреди.1 

Глобалния Север срещу 
Глобалния Юг 

Макар границите между тъй 
наречените страни от Глобал-
ния Север и Глобалния Юг да 
не са стриктно дефинирани, 
под Глобален Север се разби-
рат държавите от Северна Аме-
рика, Западна Европа и някои 
страни от Източна Азия. Гло-
балният Юг пък са държавите 
от Африка, Латинска Амери-
ка и развиващите се азиатски 
страни. 

Докато 95% от страните от Се-
вера разполагат с храна и под-
слон, то това важи единствено 
за 5% от страните от Юга. 

Една четвърт от световното 
население живее в Севера, но 
по отношение на световната 
икономика, Северните страни 
контролират 4/5 от глобални-
те приходи. 90% от световното 
производство е собственост на 
или се намира в Глобалния Се-
вер.2 В Глобалния Юг живее 3/4 
от световното население, но то 
разполага с едва 1/5 от светов-
ните приходи. Южните страни 
са основно снабдител на суро-
вини и на нископлатен труд за 
Севера. 

Малко история: от 
исторически към
съвременен колониализъм

Преди около 500 години, им-
периите на Запада започват 
да колонизират Новия свят. 
Основната цел е набавяне на 
първични суровини, основно 
природни богатства. В този 
планиран и методичен процес 
са унищожени цели етноси, 
езици, култури и религии. 
В Боливия има сребърна мина 
(Potosi), в която работниците 
са заставяни да работят по 6 
месеца без да излизат навън. 
В същата мина загиналите по 
време на работа са 8 милиона 
души. Всичко това, за да се 
осигурят икономиките на им-
периите в този период. 
Още през 1650 година детският 
труд е бил систематично из-
ползван в колониалните дър-
жави, като милиони деца са 
работили на земеделски план-
тации, в мините или в сферата 
на битовите услуги. Малцина 
знаят, че в края на 18 век, с на-
чалото на индустриалната ре-
волюция в Европа и Съедине-
ните американски щати рязко 
нараства търсенето на работна 
ръка, включително и детска. 
Малките работници често се 
трудят във фабрики и мини 
в лоши условия, на 12-часови 
смени и със заплащане 80%-
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90% по-ниско от полагаемото 
за възрастен. Индустриалната 
революция се е крепяла и на 
техните крехки рамене.

Внимание, реклама!

Рекламите все повече атакуват 
нашите несигурности, фоку-
сират се в идентичността ни, 
самочувствието ни, предста-
вата ни за щастие. Превръща-
нето на продуктите в брандове 
измени социалното и култур-
ното им значение: закупената 
стока вече не е просто функ-
ционален предмет с опреде-
лено предназначение. Той е 
символ на социален статус, 
начин за самоопределяне и 
себеизразяване.
В този смисъл, рекламата от-
давна не е средство за инфор-
миране на обществото за нови 
продукти, а инструмент за ма-
нипулация на потребителите, 
който в много по-голяма сте-
пен пречи на разумния избор. 

Целта е повече продажби, а не 
предлагането на по-качествен 
продукт. Компаниите не са 
просто производители – Nike, 
The Gap, McDonald’s, Shell, 
Apple са част от ежедневието 
на консуматора, присъстват в 
празниците му, определят ак-
туалната мода и задават днев-
ния ред в обществото. 

Растеж срещу развитие

Растеж:
1. Израстване, порастване. 
2. Подем, напредък, 

просперитет.

Пример: икономически растеж

Развитие:
1. Развиване.
2. Постоянно преминаване 

от един етап в друг – 
по-горен, по-съвършен; 
напредък.

Пример: устойчиво развитие

8 000 000 ДУШИ ЗАГИНАЛИ 
ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА.
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И още малко история...

На 28 октомври 1948 година 
швейцарският учен Паул Мю-
лер получава Нобелова на-
града за откриването на ДДТ 
– най-известният през 1940 и 
1950 година земеделски инсек-
тицид. Паул Мюлер е герой на 
времето си, защото открити-
ето му е ключово за послед-
валия бърз растеж в земедел-
ския сектор. Премахването 
на вредителите е означавало 
по-голям добив и разрастване 
на земеделските земи, което 
пък довело до големи площи с 
монокултурни насаждения. За 
съжаление, днес вече знаем, 
че монокултурното земеделие 
изтощава почвите и води до 
съществена загуба на плодо-
родие. Какво се случва с ДДТ 
обаче? През 70-те години на 
миналия век той бива напълно 
забранен. Учените установя-
ват, че инсектицидът не се раз-
пада на безвредни вещества, а 
напротив, натрупва се в почва-
та, водата и живите организми 
и може сериозно да увреди чо-
вешкото здраве. Паул Мюлер 
така и не разбира за съдбата на 
откритието си...

3/4 ОТ 
СВЕТОВНОТО 
НАСЕЛЕНИЕ 
РАЗПОЛАГА С 
ЕДВА 1/5 ОТ 
СВЕТОВНИТЕ 
ПРИХОДИ.

Източници: 
1. Уикипедия. Глобализа-

цията: http://is.gd/E1FXED
2. Mimiko, Oluwafemi 

(2012). Globalization: The 
Politics of Global Economic 
Relations and International 
Business. Durham, N.C.: 
Carolina Academic

3. Bundeszentrale für 
politische Bildung (2016). 
Welt-Bruttoinlandsprodukt.
https://is.gd/9Qfao6



13www.konsumuvai.org

Глобализация
Методическа част

Подходящи слайдове при про-
веждане на тази спирка са ви-
трините на световни търгов-
ски вериги, които създават 
асоциативна връзка с темата 
Глобализация. Други подходя-
щи места са големи билбордо-
ве на световни марки, светещи 
или други рекламни обекти.

Насочващи въпроси, с кои-
то да бъде проведена спир-
ката, са предложени в метод 
Глобализация-потребление. 

Тема Глобализация е встъпи-
телна за всеки тур. Затова тук 
не се засягат алтернативи, но 
се активизира критичното ми-
слене на участниците.

1972 г.
ИЗЛИЗА 

ПЪРВОТО 
ИЗДАНИЕ НА 

“LIMITS TO 
GROWTH“.
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Методи
Глобализация-потребление

Цел: Въведение в темата
Указание за провеждане: 
Мултипликаторът последова-
телно задава въпроси и води 
дискусия. Примерни въпроси 
за дискусията:

1. Колко реклами около нас 
можете да изброите за 30 
секунди? 

2. Защо са необходими 
рекламите? 

3. Какво за вас означава 
глобализацията? Има ли 
нещо общо с нас?

4. Каква е връзката между 
глобализация и потреб-
ление според вас?

5. Интересувате ли се откъ-
де пристигат продуктите, 
които си купувате? Откъ-
де идват?

6. Съгласни ли сте с твърде-
нието, че парите са един 
вид бюлетина и пазару-
вайки, ние ежедневно 
гласуваме в какъв свят 
искаме да живеем?

7. Смятате ли, че стоките, 
които купувате, влияят 
на начина на живот на 
други хора в България и 
по света? 

8. Според вас кои са поло-
жителните и кои отрица-

телните страни на глоба-
лизацията? Намирате ли 
такива положителни или 
отрицателни страни на 
глобализацията за окол-
ната среда?

Глобализация с канап

Цел: Да демонстрира взаимо-
връзките между хората – всич-
ки сме свързани и зависим 
един от друг.
Материали: Кълбо канап, 
роли.
Указание за провеждане:
Кълбото с канап се подава от 
ръка на ръка между участни-
ците, които имат разпределе-
ни роли. Играчът, в когото е 
кълбото, го подава на участ-
ника, с когото смята, че е свър-
зан. Всички участници държат 
канапа, докато кълбото се по-
дава, за да си проличат вза-
имовръзките между тях и се 
обяснява как те са свързани 
помежду си.
Участници: 10 души
Роли:
1. Африкански работник в 

диамантена мина с мини-
мално заплащане.

2. Африкански бунтовник, 
участник в конфликти 
– контрабандист на 
диаманти.

3. Руски калашник.
4. Холандска корпорация, 
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изкупваща на диаманти.
5. Индийче, което шлифова 

диаманти.
6. Лондондска банка-ин-

веститор в диамантената 
търговия.

7. Американски сайт-пре-
купвач и продавач на 
диаманти.

8. Диамантен пръстен 
в немски бижутерски 
магазин. 

9. Български годеник.
10.  Китайско диамантено 

стъкларско ножче.

Световна справедливост

Цел: Демонстриране на гло-
балното неравенство по отно-
шение на разпределението на 
ресурси и приходи на глава от 
населението. 
Материали: Дървени кубчета.
Указаниe за провеждане:
Групата се разделя пропор-
ционално на населението на 
континентите – т.е ако са 12 
човека, 7 от тях ще са Азия, 2 
ще са Африка, 1 – Европа, 1 – 
Латинска Америка и Кариби-
те, 1 – Северна Америка. Ако 
групата е много малка, може 
да отпаднат някои от конти-
нентите, както в случая от-
пада Океания. Важно е Азия 
винаги да присъства, както и 
Европа или Северна Америка. 
На всяка подгрупа - континент 
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се раздават кубчетата според 
разпределението на световния 
БВП, като цифрите се закръг-
лят - напр. Северна Америка 
получава 15 бр., Латинска Аме-
рика и Карибите – 4 бр.; Европа 
– 18 бр. и т.н. 
Мултипликаторите прово-
кират дискусия с въпросите: 
Смятате ли, че това разпреде-
ление е действително? На как-
во се дължи неравномерното 
разпределение на финансови-

те ресурси между население-
то? Справедливо ли е? 

Обсъждат се глобалните вза-
имовръзки и взаимозависи-
мости в производството. Ста-
ва ясно, че не всички печелят 
справедливо от икономиче-
ския растеж. 

Участници: минимум 6 човека
Информация за БВП и населе-
ние по континенти:

Континенти млрд. US-долара
(брой кубчета)

Население 
(процент от 
световното)

Северна Америка 15,242 5,1%

Латинска Америка 
и Карибите

3,534 8,5%

Европа 17,589 12,2%

Африка 1,253 12,8%

Азия 14,174 60,8%

Океания 1,074 0,5%

Разпределение на световния БВП според Bundeszentrale für 
politische Bildung (2016).
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Заблуждаващ 
маркетинг
Инфочаст

Общ поглед

Фокус на темата

Алтернативи

Методи (игри)

Материали

Определение за маркетинг. Заблуждаваща 
реклама. Подходи в заблуждаващата реклама. 
Конкретни примери за заблуждаваща реклама. 
Икономически последствия.  Социални 
последствия. Екологични последствия.

Методи за заблуждаване на потребителите. 
Влияние на рекламата върху потребителя 
при решение за покупка. Пазаруване от 
необходимост или от желание. 

Избягване на рекламно съдържание.
Критично мислене.

Заблуждаващ маркетинг
Да научим нов език!

4 листчета с цитати от реклами
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Маркетинг е широко разпрос-
транен термин, описващ начи-
ните на комуникация между 
компаниите и потребителите. 
Той е адаптацията на реклам-
ните дейности и употреба на 
институции (като известни 
личности и имена на организа-
ции) с цел внушаването на по-
веденческа промяна у потре-
бителя за краткосрочен или 
дългосрочен период.1 
Настоящата тема се спира вър-
ху частта от маркетинга, наре-
чена заблуждаваща реклама. 
Това е употребата на грешна 
или подвеждаща информа-
ция в рекламата и некорект-
но представяне на продукта, 
което в повечето случаи има 
негативен ефект върху кли-
ента. Този тип промотиране 
въвлича хората в търговски 
сделки, които иначе биха избе-
гнали, затова в много държа-
ви заблуждаващата реклама е 
подсъдна.2  

Как ни заблуждават?

Ще се спрем по-подробно на 
методите, често употребявани 
в заблуждаващата реклама.3 
Такси и комисионни, които 
често не са упоменати в ре-
кламираната цена. В повече-
то случаи фигурират с дребен 
шрифт, но понякога просто са 
формулирани достатъчно не-

ПРЕЗ 2016 Г. 
КОМИСИЯТА 

ЗА ЗАЩИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЯТА 

(КЗК) НАЛОЖИ 
ИМУЩЕСТВЕНА 

САНКЦИЯ ОТ 1 865 
332 ЛВ. НА LIDL ЗА 

ЗАБЛУЖДАВАЩА 
РЕКЛАМА.

 РЕШЕНИЕТО БЕ 
ВЪВ ВРЪЗКА С 

ПРОВЕЖДАНА ОТ 
ТЯХ РЕКЛАМНА 
КАМПАНИЯ ПОД 

МОТОТО „СПЕЧЕЛИ 
366 ДНИ БЕЗПЛАТНО 
ПАЗАРУВАНЕ В LIDL”.

ясно, за да не бъдат изобщо 
разпознати. 
Манипулиране на стандар-
тите по такъв начин, че да 
обозначават нещо съвсем раз-
лично от общоприетото зна-
чение. Пример за това са ком-
пютърните твърди дискове. 
Един мегабайт в компютърна-
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та наука съдържа 220 (1 048 576) 
байта; производителите често 
използват метричната система 
(SI) за стандарт, при която ме-
габайтът е 106 (1 000 000) бай-
та. Като заявяват размерите 
на твърдите дискове в МВ като 
1,000,000 байта, вместо 1 048 
576, те преувеличават капа-
цитета им с около 5%. При ги-
габайтите грешката нараства 
до над 7% (1 073 741 824 вместо 
1 000 000 000) и почти 10% за 
терабайтите.

Някои продукти се продават с 
т.нар. филъри (fillers), които 
увеличават теглото на проду-
кта с вещество, което стру-
ва на производителя много 
по-малко, отколкото купува-
чът плаща. Тук пример е хра-
ната – месото бива инжектира-
но с бульон или саламура (до 
15%). Малцът или кокосовото 
масло се употребяват като фи-
лъри при фъстъченото масло, 
а тиквеното и картофеното 
пюре служат за същото при 
лютениците. 
Много термини имат значения, 
които не са строго определе-
ни или законово уредени, 
което води до злоупотребата 
с тях. Преди, пример за това 
беше биологичната храна, но 
тъй като вече съществуват 
сертификати за биологично 
земеделие и животновъдство, 

има и ясно дефинирано оп-
ределение. Що се отнася до 
термина “натурален” обаче, 
той все още няма законова де-
финиция, когато се отнася до 
хранителни продукти, а ети-
кетите “all-natural” са по съще-
ство безсмислени. Лайт (light) 
версиите на продуктите са все 
още чест случай. Терминът се 
употребява със значението на 
нискокалоричен, с ниско съ-
държание на захари, въглехи-
драти, сол и дори оцветители. 
Тютюневите компании дълги 
години използват термини 
като лайт, ултра лайт, mild, за 
да внушат, че продуктите, кои-
то обозначават, имат по-малко 
вредни ефекти върху здравето. 

Нереалистични сравнения: 
по-добър означава, че нещо 
превъзхожда по някакъв на-
чин друго, докато най-добър 
– че нещо превъзхожда всички 
останали. Доста често рекла-
модателите пропускат да от-
бележат аспекта, по който се 
сравняват продуктите (цена, 
размер, качество и т.н.), а в 
случая с по-добър – с какво би-
ват сравнявани (конкурентен 
продукт, по-ранна версия на 
собствения продукт или нищо 
изобщо). Така, без да бъде 
определено как са използва-
ни двата термина, те стават 
безсмислени. Реклама, която 
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твърди „Нашето лекарство за 
настинка е по-добро“, може 
просто да иска да каже, че е по-
добре да се вземе лекарството 
пред това да не се вземе нищо. 
Друг често срещан пример е 
„по-добър от водещата марка“, 
придружен от статистически 
данни, без да се споменава 
какво означава „водеща мар-
ка“. Рекламодателите могат и 
да включат цифри и проценти, 
без да допълнят техните срав-
нения: „50% по-силен“ в срав-
нение с конкурента, без да се 
уточнява по-нататък. При не-
точното сравнение продуктът 
се съпоставя с много други, но 
само по качествата, при кои-
то печели, създавайки по този 
начин грешното впечатление, 
че е най-добрият от всички, 
по всички възможни начини и 
критерии. Същото се случва и 
когато уебсайт показва конку-
рентни цени по някакво тър-
сене, но без да показва такива, 
които са по-ниски от собст-

вената им. Възможно е да се 
сравняват и цените с отстъпка 
с нормалните цени, предложе-
ни от конкурента.
Оцветяването може да бъде 
заблуждаващо, когато се из-
ползва, за да накара потреби-
телите да смятат, че храната е 
по-зряла, свежа или по-здра-
вословна, отколкото всъщност 
е. В комбинация с добавена 
захар или царевичен сироп в 
продукта, яркият цвят под-
съзнателно създава впечат-
лението за здрави, зрели пло-
дове, пълни с антиоксиданти 
и фитовещества. Вариант на 
това заблуждаване е опаков-
ка, която затъмнява истинския 
цвят на съдържаната храна, 
като например червена тор-
бичка, пълна с портокали или 
грейпфрути, които изглеждат 
по-ярко оранжеви или черве-
ни. Регулярното размесване на 
каймата на щанда в хранител-
ния магазин може да направи 
така, че месото на повърхност-

76% ОТ ВСИЧКИ ПРОДУКТИ В ТЪРГОВСКАТА 
МРЕЖА СЪДЪРЖАТ ЗЕЛЕНИ ПРЕТЕНЦИИ 
НА ОПАКОВКИТЕ СИ - ТВЪРДЕНИЯ, КОИТО 
ПРЕДПОЛАГАТ, ЧЕ ПРОДУКТЪТ ИМА 
НЯКАКВИ ПОЛЗИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА. 
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та да остане червено, създа-
вайки впечатление за свежест, 
което, оставено неразмесе-
но, бързо би оксидирало и 
покафеняло. 
„Ангелското опрашване” е 
процес, при който дадена със-
тавка, смятана за полезна в 
адекватно количество, е до-
бавена към продукт в незна-
чително количество, което не 
носи полза на потребителя. 
Независимо от това обаче ре-
кламодателят има повод да 
твърди, че храната съдържа 
въпросната съставка, оставяй-
ки в потребителя преувеличе-
ното очакване, че консумира-
нето й е полезно за здравето. 
Например един зърнен микс 
може да „съдържа 12 основни 
витамини и минерали“, но ко-
личествата от всеки да са 1% 
или по-малко от препоръчи-
телния дневен прием.
Много продукти вървят с ня-
каква форма на твърдение-
то „без химикали“. Тъй като 

всичко на Земята, с изключе-
ние на няколко елементарни 
частици, формирани от радио-
активен разпад, е съставено от 
химични елементи (химика-
ли), е невъзможно да има про-
дукт, несъдържащ химикали. 
Намерението на това послание 
е да се индикира, че продук-
тът не съдържа особено вредни 
химикали, но понеже думата 
химикал сама по себе си носи 
определени оттенъци, често се 
използва без уточнение.
„Прилъжи-и-смени” (Bait-
and-switch) e техника, при коя-
то рекламодателят предлага 
продукт, който вече не е на-
личен, когато купувачът прис-
тигне в магазина, след което 
му продава подобен продукт 
на по-висока цена. Ползата от 
такъв тип реклама е най-голя-
ма за универсалните магази-
ни, защото независимо дали 
продуктът е или не е продаден, 
потребителят вече е там и има 
голяма вероятност да купи 
друга стока.

СЪЩЕВРЕМЕННО, 61% ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
В ЕС ИЗПИТВАТ ТРУДНОСТ ДА РАЗБЕРАТ 

ДАЛИ ПРОДУКТИТЕ СА НАИСТИНА ЗЕЛЕНИ, 
ДОКАТО 44% НАПРАВО КАЗВАТ, ЧЕ НЕ 
ВЯРВАТ НА ТОЗИ ТИП ИНФОРМАЦИЯ.

(EC, 11-th Consumer Conditions Scoreboard, 2015)
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Предстои да разгледаме 
няколко конкретни примера 
за заблуждаваща реклама

Първият е на киселото мляко 
Активиа4. Популярната марка 
Данон прилъгва потребители-
те да заплащат повече за пред-
полагаемата по-висока хра-
нителна стойност. Всъщност 
млякото е същото, като всяко 
друго. Но то дори се сдобива 
с известна личност, която да 
хвали „клинично“ и „научно“ 
доказаните ползи от продукта 
(т.нар. регулиране на храно-
смилателния тракт) – Джейми 
Лий Къртис (американска ак-
триса). През 2010 г. на Данон се 
налага да изплати 45 милиона 
долара щети на потребители, 
които завеждат дело, и да огра-
ничи твърденията си за храни-
телна стойност до фактически 
такива.   

Друг пример5 представляват 
луксозните коли. Ако една 
такава нормално струва 40 
000 долара, но във вестник се 
предлага за 25 000, когато по-
тенциалният купувач прис-
тигне в шоурума, сделката е 
вече невалидна, защото моде-
лът е разпродаден (вж. „При-
лъжи-и-смени”). Често тази 
схема включва първоначал-
ната наличност на много мал-
ко количество от въпросния 

продукт (като например 1-2), 
позволявайки на компанията 
„истинно“ да твърди само ня-
колко дни по-късно, че нямат 
въпросната стока. 
Днешният маркетинг е фоку-
сиран върху това, да се опита 
да продаде начин на живот 
и да убеди потребителя, че 
определен продукт изразя-
ва личността му пред света. 
Звездното одобрение е много 
ефективно при този тип убеж-
даване и често води до големи 
скокове в продажбите. Напри-
мер, продажбите на Алексан-
дър МакКуин се вдигат с 27%, 
след като Кейт Мидълтън из-
бира модната къща за сватбе-
ната си рокля. 
Правилата твърдят, че звез-
дата трябва да разкрие отно-
шението си с рекламодателя 
и да представи честното си 
мнение за продукта в рекла-
мата. Тя също така трябва да 
е „автентичен“ ползвател, 
макар че този термин остава 
неопределен.
Възможен подход да преценим 
дали участието на известна 
личност е автентично е да си 
зададем следните въпроси: 
Колко често използва проду-
кта „автентичният“ ползва-
тел? Един път седмично? Вед-
нъж годишно? Веднъж?
Колко откровено би било мне-
нието ни за даден продукт, ако 
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ни плащаха, за да го имаме?
Бихте ли използвали стандарт-
ни марки козметика ежеднев-
но, ако можехте да си позволи-
те свой гримьор на повикване?
Смятате ли, че знаменитости-
те излизат и си купуват какви-
то и да било продукти, с кои-
то са снимани от папараците, 
защото ги харесват много или 
защото им се дават безплатно 
в огромни количества, само и 
само да ги разнасят наоколо?

Следва да разгледаме основ-
ните последствия от заблу-
дата в рекламата. Те ще бъдат 
разпределени в три аспекта: 
икономически, социален и 
екологичен. 

Икономически последствия
Печели ли някой всъщност?
Заблуждаващият маркетинг 
(ЗМ) е резултат от желанието 
на компаниите за лесни дохо-
ди, без да се съблюдават ус-
ловията за феърплей спрямо 
потребителя и конкурентите. 
Това е задоволяване на част-
ния интерес, форма на корпо-
ративен егоизъм. Следствията 
в икономическо отношение са 
такива, че фирмата, прилага-
ща заблуждаващ маркетинг, 
забогатява за сметка на качест-
вото на продукта – по-малко 
средства отиват за суровини/
изработка/заплати, повечето 
влизат като приход за самите 
собственици. Проблемите при 

Canis lupus familiaris
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този подход са, на първо мяс-
то, че ЗМ може да се обърне 
срещу самите употребяващи 
го. Потребителите не обичат 
да бъдат залъгвани и нерядко 
се случва да се стигне до съд. 
Освен това, рядко човек се ос-
тавя да бъде заблуден два пъти 
– това означава, че печалбата, 
която може да бъде получена 
по този начин, е краткотрай-
на. Най-сериозната загуба за 
фирмата е нейният имидж, 
защото гневният клиент ви-
наги споделя разочарование-
то си. Невъзможността да се 
спечели лоялност от страна на 
клиентите означава, че ком-
панията е обречена на кратко 
съществуване.
Друг проблем на ЗМ е по от-
ношение на конкуренцията. 
Допускаме, че компания на па-

зара печели на базата на неис-
тинни сведения, които дава за 
продукта си. Тя би вземала по-
вече от компания конкурент, 
която влага нужната за качест-
вено производство сума. Ос-
вен неравенството в печалби-
те, напълно възможно е други 
компании, които работят съ-
вестно, да бъдат „изтикани“ 
от пазара, много хора да загу-
бят работата си, единствено на 
база нечестност. Така се проя-
вява силата на един монопол 
на дадена корпорация, което 
вече има по-големи икономи-
чески следствия за цялата па-
зарна система.
Не на последно място стои фа-
ктът, че който има повече пари 
за заблуждаваща реклама, има 
по-малко за социални каузи. 
Допустимо е да сметнем, че 

Oregonia gracilis
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ако една фирма избира да пе-
чели парите си чрез форма на 
измама, тя едва ли приорити-
зира обществената полезност. 

Социални последствия 
Битието определя съзнание-
то или обратното

Може би е донякъде изненад-
ващо, но социалните послед-
ствия от заблуждаващия мар-
кетинг са доста по-сериозни 
от икономическите в голям 
мащаб. Докато последните се 
отразяват най-вече на част-
ния потребител и, вероятно, 
на компанията „злодей“, в об-
ществените среди рекламата 
е тази, която създава мода и 
дава посока на лайфстайл. 
Медията с предразсъдъци кара 
хората да се стремят към нечия 
чужда идея за перфектност, 
като по този начин игнорират 
собствените си потребности.6 
Рекламодателят е авторитет, 
той е институцията на прести-
жа и общественото одобрение, 
която задава начина на пове-
дение сред масовото общество 
(бележка: всеки човек би отре-
къл, че е част от масовото об-
щество и все пак такова има). 
Това означава, че човек е много 
по-склонен да повярва на без-
личния бог на рекламата, от-
колкото да се опита да отстоя-
ва собствените си възгледи за 

това кое е по-добро.
Другият сериозен проблем с 
рекламата изобщо е изкуст-
веното създаване на потреб-
ности. За да се продава един 
продукт, купувачът трябва да е 
убеден, че от него има някак-
ва полза (не само практиче-
ска, може да е естетическа или 
просто да задоволява някаква 
потребност). Да си представим 
сега, че лицето Х иска да пла-
сира на пазара продукт, който 
досега не се е предлагал, което 
означава, че досега потребите-
лят не е имал нужда от него и 
си е живеел чудесно в неведе-
ние, че му липсва нещо същест-
вено за щастливия живот. В та-
къв случай Х прави едно: пуска 
реклама, която убеждава пуб-
ликата, че тя наистина не жи-
вее добре, че може и по-добре 
и има един-единствен начин 
това да се случи. Това е много 
фина и мощна манипулация, 
в която манипулираният до-
броволно встъпва и именно 
там стои силата й. Един начин 
да се различи истинската по-
требност от манипулираната е 
по това дали нуждата би про-
дължила да съществува без ре-
клама.7 Например, рекламите 
на хляб са много редки; никой 
не рекламира сол. За сметка 
на това банките, лекарствата 
за „подсилване на имунитета“, 
бутиковите магазини за дрехи 
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и пр. са преобладаващите бор-
ци за вниманието на клиента.

Екологични последствия

Екологичните последствия от 
рекламата са в по-голямата си 
част косвени – те са резултат 
от пренебрегването на еколо-
гичните аспекти, неспомена-
ването им. Това означава, че 
рекламодателят не вреди ди-
ректно на околната среда (един 
от малкото начини за директ-
на вреда са опаковките – тъй 
като те са съществена част от 
маркетинга на продукта, при 
тях рядко се съблюдават други 
аспекти, освен тези, правещи 
последния да изглежда по-до-
бър. За една опаковка важно е 
да запази съдържанието, да го 
направи по-атрактивно и от-
личимо в съзнанието на полз-
ващия). Независимо от това, 
индиректните вреди за окол-
ната среда биха могли да бъ-
дат именно в „замърсяването“ 
на съзнанието на индивида. 
Когато се приоритизира върху 
всичко останало, освен върху 
околната среда, човек автома-
тично е склонен да забелязва 
първо всички останали ас-
пекти, а после да мисли дали 
изобщо има някакво значение 
отношението му към средата.   
В края на текста ще се спрем 
върху алтернативите или, ина-

че казано, какво можем да на-
правим за светлото си бъдеще.
Първата е най-лесна и оче-
видна: да започнем да се „па-
зим“ от рекламите – те са на-
всякъде в пълния смисъл на 
думата, игнорирането им е 
най-естественият начин за 
справяне. Сменяме канала на 
телевизора, инсталираме си 
ад-блокър в браузъра, не гле-
даме Метромедия, сменяме 
радиостанцията в пиковите 
часове.
Втората е критическото мисле-
не и по-скоро скептицизмът. 
Пазим се от непълни статис-
тики и непроверими данни. 
Замисляме се дали човекът, 
представен като адекватен 
ползвател на дадения продукт, 
е наистина такъв: например, 
когато Ивет Лалова рекламира 
хапчета за диабет, защото има 
спортно тяло, то има ли Ивет 
лекарски познания, за да ни ги 
препоръча? 
Опитваме се да преценим дали 
въпросният продукт наистина 
е толкова добър, колкото е оп-
исан. Носи ли ползите, които 
му се приписват, и това наис-
тина ли са ползи? Как досега 
сме оцелели без него? Би ли 
направил живота ни по-добър 
наистина? 
В интернет са представени 
много случаи на компании, 
осъдени за ЗМ и рекламна ма-
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нипулация. Можем да потър-
сим такива, за да се образо-
ваме за методите, които тези 
фирми са приложили. 
Най-основното нещо е да се 
достигне до идеята, че не е за-
дължително нещо, което ни се 
предлага като добро за нас, на-
истина да е такова.

Източници: 
1. Wikipedia.org, Marketing:  

https://en.m.wikipedia.org/
wiki/Marketing, посетено 
на 19.03.2016 г.

2. Wikipedia.org, False 
Advertising:  https://
en.m.wikipedia.org/wiki/
False_advertising, посете-
но на 19.03.2016 г.

3. Wikipedia.org, False 
Advertising:  https://
en.m.wikipedia.org/wiki/
False_advertising, посете-
но на 19.03.2016 г.

4. Business Insider, 14 False 
Advertising Scandals That 
Cost Brands Millions:  
http://www.businessinsider.
com/false-advertising-
scandals-2011-9?op=1, 
посетено на 19.03.2016 г.

5. TruthinAdvertsing.
org, Bait & Switch 
Advertising:  https://www.
truthinadvertising.org/
bait-a-switch-advertising/, 
посетено на 19.03.2016 г.

6. 123helpme.com, 
Negative Effects of False 
Media Images:  http://
www.123helpme.com/view.
asp?id=6396, посетено на 
19.03.2016 г.

7. Monthly Review, 
Advertising Is a “Serious 
Health Threat”—to 
the Environment:  
http://monthlyreview.
org/2010/01/01/advertising-
is-a-serious-health-threat-
to-the-environment/, 
посетено на 19.03.2016 г.

Equus quagga boehmi
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Подходяща обстановка за про-
веждане на спирката би била 
всяка, в която присъства бил-
борд/плакат от голям мащаб, 
съдържащ реклама. За София: 
бул. Витоша, например, или 
билбордове пред Grand Hotel 
Sofia (в парка пред Народния 
театър). Възможност е и пло-
щад Славейков, но там мина-
ват твърде много хора, освен 
това няма толкова лъскави ма-
газини. Вариант е някой поп-
фолк клуб (в Студентски град 
или където са разположени във 
вашия град), ако има плакати 
пред него, но е добре да се има 
предвид, че ако някой от учас-
тниците в тура слуша попфолк, 
то това може да е излишна кон-
фликтна ситуация. Не бива да 
осъждаме, а единствено да из-
ползваме подходящата обста-
новка за ползотворна дискусия 
с участниците. Всеки голям 
хранителен магазин също раз-
полага с огромни билбордове 
около местоположението си, 

Заблуждаващ 
маркетинг
Методическа част

които дават повод за дикусия 
относно реалистичността им.
Важно е мултипликаторът да 
не се изказва осъдително/по-
дигравателно за пазаруването 
в молове в големи количества, 
модата и пр. Въвеждането на 
темата за маркетинга е косве-
но обвързано с разкритикува-
нето на авторитета на познати-
те и любими брандове, така че 
е добре то да се случи умерено 
и без сочене с пръст.

Проблематичен момент би 
могъл да бъде следният: ако 
маркетингът има такава цел, 
защо толкова много хора му 
вярват? Аргументът за много-
то хора, които вярват, е доста 
силен, защото е много трудно 
да се въобрази, че нещо тол-
кова широкоразпространено 
и общоприето може да бъде 
неправилно. Не е във възмож-
ностите на мултипликатора 
да направи повече от това да 
обясни на групата, че всеки си 
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мисли така, накрая голямо ко-
личество хора грешат. Някои 
никога не свикват с идеята, а 
на други им отнема много по-
вече време да разберат, зато-
ва може да се даде пример с 
глобални събития, които не 
са особено добри, въпреки че 
много хора участват (войните, 
да речем). Мултипликаторът 
може да „пусне мухата“, но не 
и да превъзпита слушателите.   
По отношение на въведение-
то, добре е да се обясни какво 
общо има маркетингът с отго-
ворното потребление. Рекла-
мата не е сама по себе си кон-
сумация, но е повод за такава. 
Безотговорното предоверява-
не на реклами води до безотго-

ворно потребление.
Ключово е да се започне с от-
белязването, че маркетингът 
се гради на неосъзнато въз-
действие върху потребителя, 
съответно липсата на контрол 
над информацията, която при-
емаме, може да доведе до след-
ствието, че много от мислите, 
присъстващи в нашата гла-
ва, не са наши собствени.

Методи

Заблуждаващ маркетинг

Цел: Въведение в темата
Указание за провеждане: 
Мултипликаторът провокира 
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и води дискусия с дадените 
по-долу въпроси: 

1. Какво е рекламата според 
вас? (Доколко сте пред-
разположени да разбере-
те това, което искам да 
кажа?)

2. Купувате ли си неща, 
само защото са модерни? 
(Интересувате ли се от 
ползата, която дадена 
стока има за вас, или е 
въпрос на имидж?)

3. Избройте няколко марки, 
които използват попу-
лярни хора за реклама. 
Смятате ли, че тези зна-
менитости действително 
използват продукта? 
(Препратка към методите 
за ЗМ)

4. Защо според вас има ком-
пании, които прибягват 
до ЗМ? (Предразполага 
самите слушатели да 
помислят по въпросите, 
които предстои да бъдат 
коментирани. Ако диску-
сията бъде модерирана от 
мултипликатора, въз-
можно е да се достигне 
до морално осъждане 
на въпросните фирми; 
това е малко прибърза-
но и непрепоръчително, 
защото позиция, която 
е заета толкова бързо, е 
безкритична)

5. Обичате ли реклами? 
Защо? (Вероятно отгово-
рът е „не“. Интересно е, че 
никой не обича агресивен 
маркетинг, а той все пак е 
толкова ефективен. Раз-
личните отговори биха 
донесли различна инфор-
мация на мултипликато-
ра, откъдето той сам да 
прецени накъде да про-
дължи. Препоръчително 
е внимателно слушане за 
лично обогатяване)

6. Възможно ли е да има 
търговия без реклама? 
(Кара слушателите сами 
да се замислят за необ-
ходимостта от реклама и 
функцията, която тя из-
пълнява. Също и сами да 
предложат алтернативи)

7. Дайте примери за рекла-
ми, в които смятате, че 
има нещо нередно. (След 
като са чули презентаци-
ята. Какво разбрахте?)

Да научим нов език!

Цел: Да се достигне до идеята, 
че не е задължително нещо, 
което ни се предлага като 
добро за нас, наистина да е 
такова.
Материали: Листчета цитати 
от реклами.
Указание за провеждане: 
Участниците се разделят на 
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групи, като на всяка от тях се 
дава един рекламен цитат. 
По-долу са предложени 4 ци-
тата, но могат да се ползват и 
други от типа, ако тези не са 
достатъчни за твърде много 
хора или мултипликаторът 
може да предложи и други ци-
тати от реклами.
Примерни рекламни цитати:

1. е-harmony.com (сайт за 
запознанства и мачмей-
кинг): Ние използваме 
научна система, за да Ви 
помогнем да намерите 
някого, който търси няко-
го като Вас.

2. Q-Ray (гривна за тонус и 
здраве): Вероятно най-об-
съжданият здравосло-
вен продукт на нашето 
време. Носен от повече от 
1 млн. души, които искат 
да се чувстват по-добре 
и да живеят по-активен 
живот. 

3. cash4gold.com (сайт за 
работа от вкъщи): Вече 
има хора, които забога-
тяха, правейки това, и то 
само на почасово работно 
време!

4. 5-Hour-Energy (енергий-
на добавка): Помолихме 
над 3,000 доктори да из-
разят мнение за 5-Hour-
Energy и това, което 
казаха, е невероятно. Над 

73% биха препоръчали 
нискокалорична енергий-
на добавка на здравите си 
пациенти, които използ-
ват енергийни добавки.

На групите се дава време (5 
мин.), за да анализират цита-
тите и да се опитат да „пре-
ведат“ това, което се твърди 
в рекламите, спрямо чутото 
досега. 

Например:
Досега на науката не е известна 
система, намираща правилна-
та половинка. Няма наука, коя-
то се занимава с това, но дори 
и да приемем, че психологията 
частично го прави, то тя е само 
приблизителна. Все пак, ме-
тодът никъде не се споменава, 
затова невъзможно е да се оп-
редели неговата „научност“.

Непълна статистика – кой го 
обсъжда? Кои са другите об-
съждани здравословни проду-
кти? Кое е нашето време? От-
къде може да се докаже, че има 
1 млн. души, които го носят? 
(това, че са го закупили, нищо 
не означава) Те здравни екс-
перти ли са? Може ли да се до-
каже, че се чувстват по-добре 
само вследствие на носенето 
на гривната, или просто водят 
така или иначе здравословен 
живот? Слагането на гривна 
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кара ли човек да води по-акти-
вен живот?

Кои са тези хора? Какво значи 
„забогатяха“? (колко пари са 
достатъчни, че да се наречеш 
богат) Възможно ли е да забо-
гатееш на почасово работно 
време, без да извършваш дей-
ности, за които доказано се за-
богатява така, в стил секс-ус-
луги, наркотици, оръжия и 
пр.? (най-вероятно да, но едва 
ли масово рекламирани, защо-
то защо иначе не сме всички 
богати?)

Това, че докторите са изрази-
ли мнението си, изобщо не оз-
начава, че то е положително. 
Тези, които биха препоръчали 
енергийна добавка на здравите 
си пациенти, със същия успех 
биха препоръчали някоя друга 
– в рекламата не се твърди, че 
става въпрос за въпросната.
След като времето изтече, ре-
зултатите се обсъждат. На учас-
тниците се задава въпрос дали 
те самите могат да се сетят за 
примерна реклама, която са 
гледали/слушали, съдържаща 
такива методи на заблуда (не-
задължително вербални – на-
пример рекламите на бургери 
или Събуей, при които сандви-
чите никога не изглеждат, как-
то в действителност). Triplasis purpurea
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Кафе
Инфочаст

Общ поглед

Фокус на темата

Алтернативи

Методи (игри)

Материали

Производство и потребление на кафе в света. 
Икономическо значение на кафето. Отглеждане 
на кафе и екологични въздействия. Отпадъчни 
продукти от обработката на кафе. Употреба на 
пестициди. Обезлесяване. Сенчести и слънчеви 
плантации.

Употреба на пестициди и въздействие върху 
околната среда – натравяне на хората и 
замърсяване на природата.

Сертификати – Био, Движение за справедлива 
търговия, Съюз на дъждовните гори, Приятели 
на птиците, Световна търговска зона. Други 
тонизиращи напитки.

Беседа за кафето
Производител на кафе в защитен костюм
Късметчета
Пътят на кафето - ролева игра с канап

Торбичка с кафени зърна
Ламинирани снимки, защитен костюм, 
ръкавици, маска, очила, туба с Baysiston
Листчета с текстове, навити като късметчета 
към кафето, чашки за кафе, гумени ръкавици и 
маски, предпазни очила
Роли за кафето, кълбо канап
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С повече от 2,25 милиарда 
чаши консумирани всеки ден в 
света кафето е една от най-ва-
жните култури на Земята, коя-
то се отглежда на обща площ 
от повече от 110 000 квадратни 
километра и е втората най-раз-
пространена стока в света след 
петрола.
През последните 50 години 
значително се е повишило 
както производството, така 
и потреблението на кафе. В 
момента 70 държави в света 
произвеждат кафе, макар че 
50% от цялата произведена 
продукция идва само от три 
държави: Бразилия, Виетнам 
и Индонезия, следвани от Ко-
лумбия, Индия, Хондурас, 
Етиопия и др.1 Кафето е стока-
та с най-голям износ за страни 
като Уганда, Бурунди, Руанда 
и Етиопия. 
Повече от 70% от световната 
реколта на кафе се отглеж-
да от малки производители 
на по-малко от 100 хиляди 
квадратни метра и често от-
глеждането на кафе е семеен 
бизнес, в който през 2010 г. са 
заети около 26 милиона души.
В по-широк мащаб между-
народната търговия с кафе 
включва около 500 милиона 
души, заети в кафената ин-
дустрия от отглеждането на 
кафе до крайния продукт за 
потребителите.

Съгласно проучване на Евро-
барометър Интернешънъл за 
2014 г., най-голямият вноси-
тел на кафе в света е Европа с 
дял около 45%.2 Това се дължи 
на факта, че в Европа се нами-
рат държавите с най-високо 
потребление на кафе в света: 
Финландия (1252 чаши кафе на 
човек от населението за 2014 
г.), Швеция (1211 чаши кафе), 
Холандия (1145 чаши кафе), 
Германия (1040 чаши кафе), 
Норвегия (916 чаши кафе), Да-
ния (845 чаши кафе), Белгия 
(812 чаши кафе) и т.н. Тъй като 
нивата на потребление в стра-
ни като Индия и Китай също се 
покачват, това води до непре-
къснато нарастване на глобал-
ното производство на кафе в 
света.
По данни на Световната кафена 
организация за 2011 г. вносът 
на кафе в България е около 480 
хиляди торби кафе на стойност 
около 152 милиона лева. Сред-
ната годишна консумация на 
кафе на човек в страната ни е 
201 чаши или 2,89 кг.3 

Икономическо значение на 
кафето

За много страни износът на 
кафе е жизнено важен за сдо-
биването с доходи в чуждес-
транна валута, както и при-
ходи под формата на такси 
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и брутен вътрешен продукт 
(БВП). За периода 1996-2000 г. 
има 15 страни, за които сред-
ният доход от износа на кафе 
към общия доход от износ на 
страната надвишава 10%. По-
настоящем за 7 от страните 
производители, приходите от 
износ на кафе като процент от 
тоталния износ на стоки над-
вишава 10% за периода 2000-
2010 г., въпреки че за много от 
държавите важността на кафе-
то постепенно намалява, тъй 
като икономиките им започват 
да се разнообразяват с износ и 
на други стоки.
За декември 2014 г. световни-
ят износ на кафе е 8,85 млн. 
торби, като за декември 2013 

е 8,83 млн. торби. Износът за 
първите 3 месеца за кафената 
година 2014/15 (кафената го-
дина започва от октомври-де-
кември, когато излизат нови-
те реколти) е намалял с 0,8% в 
сравнение с първите 3 месеца 
на последната кафена година 
2013/14, което се дължи пре-
димно на климатични проме-
ни като засушаването.

Отглеждане на кафе и 
екологични въздействия

Начините на отглеждане и об-
работка на кафето отдавна са 
добили екологично значение – 
местно и глобално. Отглежда-
нето на кафето е в тясна връзка 

Coffea arabica 
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с употребата на химически ве-
щества за растителна защита, 
замърсяването на водата по 
време на обработката на ка-
фето, състоянието на горски-
те екосистеми и качествата на 
почвата. 

Седем от десетте страни в све-
та с най-високи темпове на 
обезлесяване са в Латинска 
Америка и Карибския регион 
– Ямайка, Хаити, Коста Рика, 
Парагвай, Еквадор, Гватемала 
и Мексико, и са основно страни 
производители на кафе.4

Традиционно кафето се е от-
глеждало в селскостопан-
ско-горски системи, в кои-
то растението кафе расте 
съвместно с дървесни видове, 
какао и други културни рас-
тения. При благоприятни ге-
ографски и пазарни условия 
може да бъде постигната добра 
възвръщаемост чрез устойчи-
ва дървесина при съвместно 
отглеждане с кафени храсти. 
Земеделско-горските системи, 
включително и тези с кафени 
насаждения, имат потенциа-
ла да увеличат икономическа-
та и екологична устойчивост 
на бедните селски региони в 
северна Латинска Америка. 
Като предлагат алтернати-
ва на обезлесяването, тради-
ционните сенчести плантации 
за кафе представляват важен 

пункт срещу емисиите на пар-
никови газове, които доприна-
сят за глобалното затопляне.
Сенчестите кафени плантации 
също така предоставят жиз-
неноважен хабитат и за други 
горски тропически видове. Из-
следване в Коста Рика показва 
голямо разнообразие от бръм-
бари, мравки, оси и паяци само 
върху едно дърво в сенчеста 
плантация – количество, което 
е сравнимо с видовото разно-
образие от събрани проби от 
едно дърво в девствена тропи-
ческа гора.

Студенти от Центъра за мигра-
ция на птици „Смитсониан“ са 
провели изследване в Мексико, 
южния щат Чиапас, и са устано-
вили, че традиционно отглеж-
даните кафе и какао в сенчести 
плантации поддържат попу-
лации на поне 180 вида птици 
– значително по-голям брой 
в сравнение с тези открити в 
други земеделски земи и този 
брой се надвишава само при 
необезпокояваните от човек 
тропически гори. Изследвания 
в Колумбия и Мексико са уста-
новили с над 90% по-малко ви-
дове птици в плантациите за 
отглеждане на кафе и какао на 
слънце в сравнение със сенчес-
тите плантации.5

При интензивно отглеждане 
на слънце реколтата на кафе-
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последици от променящия се 
глобален климат. Сенчестото 
отглеждане също така може да 
повлияе положително на раз-
мера на кафените зърна и ка-
чествата на напитката.6,7

Обработка на набраните 
кафени зърна и отпадъчни 
продукти 

Независимо от това как се от-
глежда кафето, процесът на 
извличане на необходимите 
кафени зърна представлява 
сериозен източник на замър-
сяване на реките. Отделяне-
то на комерсиалния продукт 
– кафените зърна от плода, 
създава голямо количество от-
падъчни материали под фор-
мата на пулпа (месестата част 
на плода), слузеста обвивка на 
кафените зърна и голямо ко-
личество отпадъчни води. При 
традиционния процес на „мо-

то често дава по-големи доби-
ви, отколкото при сенчестото 
отглеждане. Поради това сен-
честото отглеждане на кафе е 
било изоставено, включително 
в страни като Колумбия, къде-
то това е било преобладаваща 
практика допреди няколко го-
дини, а сега 2/3 от реколтата 
се отглежда на слънце. В Бра-
зилия сенчестото отглеждане 
е било почти напълно изоста-
вено още през 50-те години на 
20 век заради ниските реколти, 
които вероятно са били резул-
тат от прекомерна конкурен-
ция за вода между дървесните 
видове и кафените растения и 
прекаленото засенчване на ка-
фените храсти.

Въпреки това, сенчестите 
плантации благоприятстват 
запазването на природните 
ресурси и биоразнообразие-
то, увеличават стабилността 
на производството на кафе, а 
също така оказват и финансови 
изгоди, като например увели-
чаване на приходите от плодо-
ве и дървесина. В допълнение, 
използването на дървета за 
сенчестите плантации може 
да бъде устойчива и благопри-
ятна финансова стратегия за 
малките производители, кои-
то имат слаб достъп до техно-
логични възможности, за да се 
справят с неблагоприятните 

Raphus cucullatus
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кро смилане“, при който се от-
деля пулпата, прясно набрани-
те кафени плодове се поставят 
във фуния, от която плодовете 
попадат в уред за механично 
отделяне на пулпата и накрая 
остават кафените зърна, по-
крити от слузеста обвивка.8 
Тази слузеста обвивка се пре-
махва чрез процес на фер-
ментация, който продължава 
между 12 и 36 часа. При тези 
процеси за премахване на пул-
пата и за последващо отмива-
не на слузестата обвивка след 
ферментацията се използват 
големи количества вода – до 
1200 литра вода за обработката 
на една 100 кг. торба с кафени 
плодове, от които се получават 
само около 7 килограма готови 
за износ кафени зърна. За по-
лучаването само на един кон-
тейнер с кафени зърна се из-
ползват около 25 хиляди литра 
вода.9,10

Отпадъчните води от „мокро-
то смилане“ са едни от основ-
ните замърсители на местните 
водоизточници, защото голя-
ма част от тях не се пречист-
ват. От гнилостните процеси, 
които протичат в отпадъчните 
води в атмосферата се отделя и 
метан, който е един от основ-
ните парникови газове.
Съществува и друг метод за об-
работка на набраните кафени 
плодове, който все още се из-

ползва в много страни, където 
водните запаси са ограничени. 
При така наречения „сух ме-
тод“ прясно набраните кафени 
плодове се разстилат на голя-
ма повърхност, за да съхнат на 
слънце като периодично се об-
ръщат, а вечер се покриват, за 
да се предпазят от навлажня-
ване. В зависимост от времето 
процесът на сушене може да 
отнеме до няколко седмици за 
една партида кафе.
Друг екологичен проблем, 
свързан с потреблението на 
кафе, е нарастващата употре-
ба на изделия за еднократна 
употреба – чаши и лъжички за 
кафе, кафени капсули и др. По-
вечето от тях не са рециклиру-
еми и се превръщат в отпадък 
само няколко минути след из-
ползването им. 

Употреба на пестициди 

Кафето е култура, при която 
обичайно се използват много 
пестициди.
Дори за някои от пестицидите 
да е било доказано, че са опас-
ни за околната среда и да са 
били забранени или подложе-
ни на строга регулация в САЩ 
или Европа, голяма част от тях 
все още могат да се използ-
ват легално в развиващите се 
страни, включително в стра-
ните производители на кафе. 
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Именно тези райони, обаче, са 
с най-голямо биоразнообразие 
и сложност на екосистемите и 
това повишава вредата, която 
се нанася на околната среда.
Работниците в развиващите 
се страни обикновено са слабо 
информирани за опасността 
при работа с пестицидите, с 
които пръскат, за правилната 
им употреба и съхранение и 
много рядко им се предоставят 
защитни средства като маски 
и ръкавици.

Марио Серасин е един от хо-
рата, посветили живота си на 
премахването на токсичните 
пестициди от кафените план-
тации в Руанда, Африка. Той 
споделя: „По-голямата част от 
30-те хиляди фермери, с които 
ние работим използват много 
малко пестициди или не из-
ползват въобще, защото не са 
достъпни или са много скъпи. 
Въпреки това, голяма част от 
кафения сектор все още из-
ползва неоникотиноиди като 
например имидаклоприд”.11

През 2012 г. Европейската ко-
мисия поиска от Европейска-
та асоциация по сигурност на 
храните (European Food Safety 
Authority) да изследва безопас-
ността на 3 неоникотиноида в 
отговор на нарастващото без-
покойство за влиянието на не-
оникотиноидите върху медо-

90% ПО-МАЛКО 
ВИДОВЕ ПТИЦИ ИМА 
В ПЛАНТАЦИИТЕ ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА 
КАФЕ И КАКАО НА 

СЛЪНЦЕ.

САМО 2% ОТ КАФЕТО 
НА СВЕТОВНИЯ 

ПАЗАР ИДВА ОТ 
СЕНЧЕСТИ КАФЕНИ 

ПЛАНТАЦИИ, 
ДОКАТО 98% Е ОТ 

ПЛАНТАЦИИ НА 
СЛЪНЦЕ.

носните пчели. Публикуваното 
през януари 2013 г. изследване 
установи, че неоникотиноиди-
те оказват неприемливо висок 
риск за пчелите. В отговор на 
това изследване Европейската 
комисия препоръча ограни-
чаване на използването им в 
Европейския съюз за 3 години, 
считано от 01.12.2013.12

През 90-те години на 20 век са 
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докладвани дори смъртни слу-
чаи заради отравяне с пести-
циди. Ендосулфанът (Тиодан) 
е пестицид, който се използва 
за борба с бръмбара, нападащ 
кафените плодове. Той не се 
разтваря лесно във вода, остава 
свързан с почвените частици и 
може да отнеме години, дока-
то се разгради напълно. Той е 
токсичен за бозайници, пти-
ци и риби. Засяга централната 
нервна система и при бозайни-
ци, включително и при хората, 
причинява бъбречни увреж-
дания и поражения на черния 
дроб. В началото на 2011 г. 127 
правителства се съгласяват да 

добавят ендосулфана към спи-
съка на Обединените нации 
за международно забранени 
пестициди, но въпреки това, 
тази забрана не е приложена 
незабавно и повсевместно и 
все още има страни, в които 
този пестицид се използва. 
Едва през март 2015 г. прези-
дентът на Коста Рика - Луис 
Гиермо Солис и министрите 
на земеделието, на околната 
среда и на здравеопазването 
и труда подписват декрет, с 
който постановяват срок от 24 
месеца за спиране употребата 
на високо токсичния пестицид 
ендосулфан в страната.13 

Често използвани пестициди 
с доказана токсичност при ка-
фето са и дисулфотон, диази-
нон, хлорпирифус.14,15,16

Алтернативи и сертификати

Като един от начините за на-
маляване на вредните ефекти 
от интензивното производство 
и потребление на кафе е нами-
рането на заместители – други 
видове тонизиращи напитки, 
свързани с по-природосъо-
бразни техники на производ-
ство. Такива могат да бъдат 
ободряващи чайове, комбуча, 
плодови и зеленчукови сокове 
и др.
Алтернатива на използването 
на пестициди върху кафето е 

ДО 1200 ЛИТРА 
ВОДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ 
ЗА ОБРАБОТКАТА 
НА ЕДНА 100 
КИЛОГРАМОВА 
ТОРБА С КАФЕНИ 
ПЛОДОВЕ, ОТ КОИТО 
СЕ ПОЛУЧАВАТ 
САМО ОКОЛО 7 
КИЛОГРАМА ГОТОВИ 
ЗА ИЗНОС КАФЕНИ 
ЗЪРНА.
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традиционното сенчесто от-
глеждане на кафе, защото то 
разчита на по-ниски нива на 
използване на химически пре-
парати за растителна защита, 
отколкото при индустриални-
те плантации. Причината за 
това е, че при засаждането на 
кафето сред естествена расти-
телност или дървета за сенчес-
то отглеждане на плодове или 
дървесина, може да се намали 
податливостта на растенията 
към вредители. 
Само 2% от кафето на светов-
ния пазар, обаче, идва от наис-
тина сенчести кафени планта-
ции, докато останалите 98% са 
от плантации на слънце.5 
Първото биологично кафе е ре-
гистрирано във Финка Ирлан-
да в Чиапас, Мексико през 1967 
г., а първото такова внесено в 
Европа е било произведено от 
кооператив на малки произво-
дители – Обединение на мест-
ните общности в район Ист-
мус (The Union of Indigenous 
Communities in the Isthmus 
Region), Мексико, 1985 г. 
Съществуват редица организа-
ции, чиято мисия е да насърча-
ват устойчивото отглеждане на 
кафе, без използването на пес-
тициди, със справедливо за-
плащане на работниците при 
безопасни условия на труд. Та-
кива организации предоставят 
възможност за сертифициране 

на кафето, за да подсигурят 
екосъобразността и социална-
та справедливост при произ-
водството му. Когато кафето 
има определен сертификат, 
обикновено има изискване за 
минималната цена, под която 
то не бива да се продава и така 
се осигурява справедливото 
заплащане на работниците и 
производителите.17,18,19

Био (BIO) – Сертификат 
за биологично земеделие и 
животновъдство в ЕС
Био-сертификатът за биоло-
гично земеделие на Европей-
ския съюз важи за селскосто-
пански фермери и гарантира 
използването на сортове, кои-
то не са продукт на генетично-
то инженерство, насадени са в 
сертифицирани обработваеми 
площи и са чисти от химическо 
замърсяване. Фермерите също 
така използват само естестве-
ни методи за борба с вредите-
лите, като следват стриктни 
ограничения за употребата на 
пестициди, торове или анти-
биотици при животните.
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Bird Friendly (Smithsonian 
Migratory Bird Center) – 
Приятели на птиците 
(Център за миграция на 
птици „Смитсониан“)

Това е единственият серти-
фикат за истинско „сенчесто 
отглеждане“ на кафе, разра-
ботен от еколози от Центъра 
за миграция на птици „Смит-
сониaн“. Критериите за този 
сертификат включват мини-
мум 40% сенчеста покривка в 
плантациите с височина поне 
12 м., наличие на 11 дървесни 
вида в плантациите за сенчес-
то отглеждане. Като допъл-
нение плантацията трябва да 
притежава и сертификат за би-
ологично отглеждане на кафе. 
Няма установена минимална 
цена на продукцията с такъв 
сертификат, но производите-
лите могат да го използват при 
договаряне на по-добри изкуп-
ни цени за кафето си, обикно-
вено с 5-10 цента повече на 500 
гр. 

Rainforest Alliance – 
Сертификат на Съюза на 
дъждовните гори

Съюзът на дъждовните гори е 
неправителствена организа-
ция, която развива програми 
и стандарти за устойчиво про-
изводство в различни направ-
ления. По програмата им за 
устойчиво земеделие могат да 
се сертифицират множество 
култури, включително кафе. 
Освен многобройните еколо-
гични въпроси, сертификатът 
покрива и въпроси, касаещи 
местните общности, техните 
взаимовръзки и справедливо-
то отношение към работници-
те. За получаването на такъв 
сертификат за кафе няма изис-
кване за сенчесто отглеждане, 
нито биологично отглеждане 
на кафето. Съюзът на дъждов-
ните гори позволява използ-
ване на техния знак върху 
опаковки кафе, които съдър-
жат до 30% сертифицирани 
кафени зърна, като съотноше-
нието трябва да е означено на 
опаковката.
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USDA Organic – Сертификат 
за биологично земеделие на 
Департамента по земеделие 
на САЩ

Това е Националната програ-
ма за биологично земеделие 
на Департамента по земеделие 
на САЩ, отнасяща се за кафе, 
което се продава в страната. 
Сертифицирането се извършва 
от акредитирани сертифици-
ращи агенции. За получаване-
то на такъв сертификат върху 
земеделските площи не трябва 
да са били използвани забра-
нени химически вещества за 
последните 3 години – синте-
тични пестициди, хербициди 
и торове. Също така се изис-
ква наличие на буферна зона 
между кафените насаждения 
и други култури, които не се 
отглеждат чрез биологично зе-
меделие, план и методи за пре-
венция на почвената ерозия и 
други. 

Fair Trade – Сертификат на 
Движението за справедлива 
търговия
Движението за справедлива 
търговия се посвещава на бор-
бата с бедността, като се стреми 
да осигури по-голяма справед-
ливост в международната тър-
говия. Освен кафе, организа-
цията сертифицира множество 
други продукти. Получаването 
на сертификат за справедлива 
търговия е достъпно само за 
демократично организирани 
кооперативи от малки произ-
водители, но не и от еднолич-
ни ферми или ферми, които 
използват наемен труд. Нито 
една от организациите от 
Движението за справедлива 
търговия няма изисквания за 
сенчесто отглеждане на кафе-
то и не се изисква сертификат 
за биологично отглеждане. Ко-
оперативите, сертифицирани 
за справедлива търговия, по-
лучават минимална изкупна 
цена от 1,31 долара за 500 гра-
ма и 1,51 долара, ако кафето 
има сертификат за биологично 
отглеждане. Разпределението 
на тази цена към фермерите и 
местните общности зависи от 
кооперативите. 
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UTZ (Universal Trade Zone) 
Certified – Сертификат на 
Световната търговска зона

Световната търговска зона 
сертифицира различна селско-
стопанска продукция, вклю-
чително и кафе. Организация-
та набляга на прозрачността и 
проследимостта в търговската 
верига, веригата на доставки 
и ефикасното управление на 
фермите, в което се включва 
превенция на почвената еро-
зия, намаляване на употребата 
на водни запаси и замърсяване 
на водите, отговорно използ-
ване на химически вещества 
и защита на хабитатите. За 
получаване на сертификата се 
изисква изпълнение на опре-
делени задължителни крите-
рии, които се увеличават на 4 
годишен период. По отноше-
ние на опазване на околната 
среда изискванията за този 
сертификат са доста общи и 
не служат за предпазване на 
биоразнообразието и хабита-
тите. По отношение на кафето 
няма изисквания за сенчесто 
отглеждане.
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ВЪРХУ УТАЙКА ОТ 
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РЕСУРС.
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Кафе
Методическа част

Подходящи слайдове за тема 
кафе са кафенета, магазини 
за кафе, кафе-машини и дру-
ги обекти, които напомнят за 
този продукт. 

Като встъпителни въпроси за 
провеждане на спирката могат 
да се ползват тези от метод Бе-
седа за кафето.

Заключителен въпрос за дис-
кутиране на алтернативите по 
темата:

Какво можем да направим ние 
като отговорни потребители, 
за да предотвратим пробле-
мите, свързани с отглеждането 
и производството на кафе? 

Методи
Беседа за кафето

Цел: Въвеждане в темата.
Материали: Торбичка с кафе-
ни зърна.

Указание за провеждане:
На участниците се дава да по-
миришат кафето и се задават 
въпроси.
С какво свързвате този аромат 
и на какви мисли ви навежда?
Обичате ли кафе? Какво ви ха-
ресва в него? 
Колко често пиете кафе?
Къде се отглежда кафето? 
А къде се произвежда? Кои 
марки кафе познавате?
Защо смятате, че се получава 
така, че кафето се отглежда на 
юг, а се търгува на север?
Колко е нормалната цена на 
едно кафе? 

Производител на кафе в 
защитен костюм

Цел: Участниците се запозна-
ват с екологичните проблеми 
при отглеждане на кафе (обез-
лесяване, намаляване на био-
разнообразието, замърсяване 
на околната среда с токсични 
вещества) и съпреживяват ус-
ловията на труд и на живот 
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на работниците в слънчеви 
плантации. 
Материали: Ламинирани 
снимки, защитен костюм, ръ-
кавици, маска, очила, туба с 
Baysyston.
Указание за провеждане:  
Представя се информация за 
слънчевите и сенчестите план-
тации. Показват се снимки 
на двата вида плантации. Ко-
ментира се биоразнообрази-
ето в сенчестите плантации, 
устойчивостта на екосистеми-
те. Говори се за отглеждането 
на кафе предимно в слънчеви 
плантации, за обезлесяване-
то. Разясняват се различните 
агромелиорации и необходи-
мостта от тях при традицион-
ното земеделие – напояване, 
наторяване. Обръща се вни-
мание на употребата на пести-
циди в слънчевите плантации, 
тяхната токсичност за окол-
ната среда и за здравето на 
хората. Доброволец или един 
участник по избор на водещия 
облича предпазен костюм за 
работа с пестициди. Към кос-
тюма се прибавят маска, ръ-
кавици, очила. Участникът 
споделя как се чувства облечен 
така. Водещият обяснява, че с 
такава екипировка се работи 
в слънчевите плантации при 
пръскане с пестициди. Туба-
та с Baysiston се дава на друг 
участник, който се опитва да 

прочете етикета и указанията 
за употреба. Текстът е на пор-
тугалски, рядко се намират 
участници, които могат да го 
прочетат. Опитват още някол-
ко човека. Водещият пояснява, 
че това се случва и при самите 
работници, защото повечето са 
неграмотни, не могат да четат 
и не знаят какво представлява 
препарата, нито как следва да 
се ползва по безопасен начин. 
Показват се снимки на работ-
ници – деца и жени предим-
но, които не носят предпазни 
средства. Коментират се усло-
вията на труд и като цяло ус-
ловията на живот на малките 
производители на кафе. В за-
ключение се обсъждат алтер-
нативите, решенията, които 
съществуват за по-екологично 
и социално отговорен начин на 
консумиране на кафе. 
Участници: 1 облича защит-
ния костюм, други 2 до 5 чове-
ка опитват да разчетат етикета 
на тубата с Baysiston, всички 
останали коментират.

Късметчета 

Цел: Всеки участник да усвои 
нови знания, свързани с тема-
та „кафе“ и да ги предаде на 
останалите визуално, като ги 
изиграе.
Материали: Листчета с тек-
стове, навити като късметчета 
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към кафето, чашки за кафе, гу-
мени ръкавици и маски, пред-
пазни очила.
Указания за провеждане:
На участниците (на няколко от 
тях или на всички според го-
лемината на групата и налич-
ните материали) се раздават 
чашки за кафе с „късметчета“ 
в тях. Участниците не четат на 
глас информацията от „къс-
метчетата“ и не я показват на 
другите.
„Късметчетата“ засягат с 1-2 
изречения аспекти от темата 
за кафето.
Ако участниците са повече, 
може да бъдат разпределени 
на групи по 3-4 човека.
На 2-3 човека от групата тряб-
ва да се осигурят ръкавици и 
маски.
Участниците имат за задача да 
изобразят чрез „жива снимка“ 
(застинали като статуи) или с 
пантомима информацията в 
късметчетата, така че други-
те да отгатнат за какво става 
дума.

Текстове за “късметчетата“:
1. Работниците в развива-

щите се страни обикнове-
но са слабо информирани 
за опасността при работа 
с пестицидите, с които 
пръскат, за правилната 
им употреба и съхране-
ние и много рядко им се 

предоставят защитни 
средства като маски и 
ръкавици.

2. За много страни износът 
на кафе е жизнено важен 
за сдобиването с доходи 
в чуждестранна валута, 
но също така и за значи-
телна част от приходи 
под формата на такси и 
брутен вътрешен продукт 
(БВП). 

3. Като един от начините за 
намаляване използването 
на пестициди върху ка-
фето се счита традицион-
ното сенчесто отглеждане 
на кафе, защото то раз-
чита на по-ниски нива на 
използване на химически 
препарати за растителна 
защита, отколкото при 
индустриалните слънче-
ви плантации.

4. Съществуват редица ор-
ганизации, чиято мисия 
е да насърчават устойчи-
вото отглеждане на кафе, 
без използването на пес-
тициди, със справедливо 
заплащане на работници-
те, в безопасни условия 
на труд. Такива организа-
ции предоставят възмож-
ност за сертифициране на 
кафето, за да подсигурят 
екосъобразността и со-
циалната справедливост 
при производството му.
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5. Сенчестите кафени 
плантации предоставят 
жизненоважен хабитат и 
за други горски тропиче-
ски видове.

Пътят на кафето

Цел: Демонстрира етапите 
на производство, търговия и 
потребление на кафе и взаи-
мовръзката между ключовите 
участници в тези процеси. 
Материали: Кълбо канап и 9 
роли за участниците.
Указание за провеждане: 
Кълбото с канап се подава от 
ръка на ръка между участни-
ците, които имат разпреде-
лени роли. Всеки участник 
подава кълбото на човек, с 
когото смята, че е свързан по 
веригата. Всички участници 
държат канапа, докато кълбо-
то се подава, за да си проличат 
взаимовръзките между тях. 
След като всички се свържат, 
се обясняват основните проти-
воречия и проблемни момен-
ти, свързани с неравномерното 
разпределение на печалбите 
сред корпорациите и земедел-
ските производители от Гло-
балния Север и Глобалния Юг, 
използването на детски труд, 
употребата на пестициди, 
обезлесяването и др.
Участници: 9 човека, остана-
лите дискутират

Роли:
• Антонио – собственик на 

слънчева кафена плантация 
(Бразилия)

• Хулио – берач в кафена 
плантация (Перу)

• Силвио – дистрибутор на 
Baysiston (Мексико)

• Ернесто – работник по 
обработка на зърната 
в кафена плантация 
(Колумбия)

• Мистър Андерсън – 
представител на фирма-
прекупвач на кафени зърна, 
преговаряне и търговия 
(Великобритания)

• Хер Йохан Якобс – 
собственик на корпорация 
за производство на 
пакетирано кафе (Германия)

• Теодора – мениджър 
„Доставки“ в голяма 
търговска верига (България)

• Йоргос – собственик на 
малко квартално кафене 
(Гърция)

• Лили – офис мениджър, 
майка на две деца 
(България)
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Шоколад
Инфочаст

Общ поглед

Фокус на темата

Алтернативи

Методи (игри)

Материали

Производство и потребление на какаото. 
Глобален Север срещу Глобален Юг – 
неравномерно разпределение на печалбите и 
приходите сред корпорациите и работниците 
в какаовата индустрия. Детски труд и робство. 
Пестициди.

Експлоатация на детски труд. 

Сертификати, местни производители.

Беседа за шоколада
Поглед зад етикета – игра с шоколадови 
опаковки с роли
Пътят на какаото – ролева игра с канап

Торбичка с какаови зърна
Опаковки от шоколад с роли
Кълбо канап, роли
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Според една от водещите ком-
пании за независими пазарни 
изследвания Евромонитор Ин-
тернешънъл, за 2013 г. светов-
ното потребление на шоколад 
се оценява на 7.4 милиона тона 
на стойност около 110 милиар-
да долара. Това прави шоко-
ладът една от най-употребя-
ваните категории пакетирани 
храни през 2013 г., като кон-
сумацията само в ЕС за този 
период е почти половината от 
световната – 40% на стойност 
приблизително 40 милиарда 
долара.1 Също така, в Европа се 
намират 16 от 20-те държави с 
най-висока консумация на шо-
коладови изделия в света.2 Пе-
тте най-големи пазара за шо-
коладови изделия за 2015 г. са: 
Швейцария (8,8 кг.), Германия 
(8,4 кг.), Русия (7,3 кг.), Велико-
британия (6,8 кг.), Австрия (5.5 
кг.) и САЩ (5,5 кг.) - данните са 
за килограм шоколадови изде-
лия на човек от населението на 
годишна база. България е една 
от държавите с относително 
ниска консумация на шоколад 
на глава от населението – 3,1 
кг. на година. За сравнение - 
Румъния е с 1,6 килограма, а 
Китай - с 0,2 килограма.3 
Според продуктовия мени-
джър за България и Румъния 
на една от водещите световни 
компании за шоколадови изде-
лия – Монделез (Mondelez), за 

2013 г. пазарът на шоколадови 
изделия в България се оценява 
на близо 408 милиона лева и на 
около 30 хиляди тона годишно. 
Като основна съставка на шо-
колада, какаото е една от 
най-търсените суровини и 
поради това неговото отглеж-
дане и търговия са придобили 
влияние освен върху светов-
ната икономика, също и върху 
околната среда и социалното 
развитие, основно в страните 
производители в Африка и Ла-
тинска Америка. 

Цените на какаото и 
приходите за земеделците и 
работниците

Производството на шоколад е 
процъфтяващ бизнес, в кой-
то корпорациите реализират 
големи печалби. Докато тези 
компании се състезават за все 
по-високи пазарни дялове, ми-
лиони производители на какао 
плащат цената за тези печалби, 
като получават все по-малки и 
по-малки проценти от прихо-
дите от продажбата на какаото. 
През 2014 г. общата стойност от 
продажбите на шоколад от шо-
коладовите компании възлиза 
на около 100 млрд. долара, кое-
то е с 20 млрд. повече от 2012 г. 
Според Международната орга-
низация за какао (International 
Cocoa Organization – ICCO) це-
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ната на тон какао за началото 
на месец май 2015 г. е около 
2900 долара. 
Производството и потребле-
нието на шоколадови изделия 
е концентрирано в страните 
от т.нар. Глобален Север. Там 
се осъществяват процесите на 
обработка на какаото и там 
остават 70% от печалбите от 
продажбата на шоколадовите 
изделия. Това е обусловено от 
факта, че 80% от световния па-
зар на шоколадови изделия е 
разделен между 6 транснацио-
нални корпорации, сред които 
са Марс, Монделез, Нестле, Фе-
реро и др.4 

Основните страни производи-
телки на какао са Кот д’Ивоар, 
Гана, Индонезия, Нигерия, Ка-
мерун, Бразилия, Еквадор, До-
миниканска република, Перу, 
Папуа Нова Гвинея, Колумбия 
и Мексико. Паралелно с все 
по-нарастващите приходи на 
корпорациите  от  шоколадови 
изделия, 14 милиона работ-
ници в какаовите плантации 
на Западна Африка получават 
по-малко от 1,25 долара на ден, 
което е под абсолютния праг 
на бедността.5 Земеделците, 
отглеждащи какао днес, полу-
чават около 6% от цената, коя-
то потребителите в по-богати-
те страни плащат за шоколада. 
За сравнение през 1980 г. този 

дял е бил почти 3 пъти пове-
че – 16%.6 Също така, много от 
хората, произвеждащи какао 
днес, никога не са опитвали 
шоколад.

В Кот д’Ивоар, Западна Афри-
ка, има около 800 000 ферме-
ри и за разлика от страни като 
Гана, там правителството съ-
блюдава търговията с какао в 
страната. Въпреки това, няма 
строга регламентация и отчет-
ност на сделките. Търговци-
те на какао посещават селата 
периодично, за да изкупуват 
какао от земеделците. Когато 
фермерът продава какаови-
те зърна, те се претеглят и се 
оценява качеството им. Тър-
говецът заплаща на фермера 
в брой, в повечето случаи, без 

Theobroma cacao
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да дава информация или да се 
съобразява с цените на меж-
дународния пазар или да пре-
доставя каквато и да е писмена 
информация за извършената 
покупко-продажба.

Детски труд и робство

Тропическите гори се изсичат, 
за да разширят терена за про-
изводството на какао.
В Западна Африка какаото е 
култура, която се отглежда 
предимно за износ, като на-
пример в Кот д’Ивоар 60% от 
годишните приходи на стра-
ната идват от износа на какао. 
Тъй като шоколадовата индус-
трия се разраства през годи-
ните, това се отразява и върху 
търсенето на евтини суровини 
и по-специално – на евтино 
какао. Земеделците, отглеж-
дащи какао, получават средно 
по по-малко от 2 долара на ден 
– доход, който е под прага на 
бедността. Като резултат, зе-
меделците често прибягват до 
използването на детски труд, 
за да поддържат конкурентни-
те цени на своята продукция.
Производителите на какао по-
насят и нестабилността на све-
товния пазар на какао, върху 
който не могат да оказват кон-
трол. Те споделят, че ако цени-
те, които получават за отглеж-
даното какао, са много ниски, 

те не могат да си позволят да 
наемат работници. Изключи-
телната бедност в страни като 
Мали и Буркина Фасо също кара 
хората, включително и деца, да 
емигрират. Те са привлечени 
от идеята, че страни като Кот 
д’Ивоар са по-проспериращи и 
там ще намерят работа, и така 
се озовават като работници в 
какаовите плантации.7  

Използването на детски труд 
е било документирано в мно-
го от какаовите плантации в 
Кот д’Ивоар в Африка. Децата, 
работещи там, прекарват деня 
си, катерейки се по високи-
те какаови дървета и разцеп-
вайки какаовите шушулки с 
мачете. Като резултат от това 
много деца понасят множество 
наранявания и имат белези по 
ръцете, краката или раменете 
от порязвания с мачете. Ра-
ботните задължения на децата 
включват още използване на 
токсични пестициди, носене 
на тежки чували и прекарва-
не на дълги часове в работа 
при непоносима жега. Въпреки 
че сами по себе си тези тежки 
условия на труд не предста-
вляват робство, именно това 
се нарича „най-лошата форма 
на детски труд“, защото е ра-
бота, изключително вредна и 
рискова за детското здраве и 
благосъстояние.8
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И докато някои деца работят 
в семейни плантации, много 
са докарани от съседни стра-
ни като работна ръка в какао-
вите плантации. Трафикът на 
деца в какаовите плантации е 
съвременна форма на робство. 
Държавният департамент на 
САЩ е установил повече от 109 
хиляди деца в Кот д’Ивоар, за-
ети в какаовата индустрия и 
около 10 хил., които са жертви 
на трафик на хора или пороб-
ване. Децата, които работят в 
какаови плантации в света, са 
2 милиона, 500 000 от които из-
вършват опасен труд.

В доклада си „Прекратяване 
на детския трафик в Запад-
на Африка“ от 2010 г. Между-

народната организация сре-
щу робството (Anti-Slavery 
International) споделя за зна-
чителен брой млади хора от 
Мали и Буркина Фасо, които са 
били взети още като деца, за 
да работят в какаовите план-
тации в Кот д‘Ивоар. Те са до-
шли от изключително бедни 
семейства и са били вербувани 
от трафикантите с обещания 
за добри надници. Повечето от 
тях са тръгнали за Кот д’Ивоар 
на около 12-16 години, а е има-
ло и такива, които са били само 
на 10 години.

В интервюта с вече пораснали 
деца, които са работили в ка-
каови плантации, те споделят 
за опита и преживяванията си. 
По техни думи условията на 
работа и живот са били много 
лоши. Живеели са в отдалече-
ни колиби и ако са се разболе-
ели, други деца е трябвало да 
се грижат за тях и се е очаквало 
сами да намират собствената 
си прехрана на територията на 
плантацията. Някои от интер-
вюираните споделят, че не им 
е било разрешавано да си тръг-
нат и тези, които са се опит-
вали, са били бити. Други до-
кладват за това, че когато след 
година са поискали да им бъде 
платено, за да могат да си тръг-
нат, фермерите са им казвали, 
че не са работили достатъчно. 

МНОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И РАБОТНИЦИ 
В КАКАОВИТЕ 
ПЛАНТАЦИИ 
ПОЛУЧАВАТ ПО-
МАЛКО ОТ $1,25 НА 
ДЕН, КОЕТО Е ПОД 
АБСОЛЮТНИЯ ПРАГ 
НА БЕДНОСТТА.
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Тези, които са успели да полу-
чат някакво заплащане след 2 
или 3 години работа, са полу-
чили много по-малко от очак-
ваното, някои дори по-малко 
от цената на автобусния билет, 
за да се приберат в родината 
си. Има и такива, на които така 
и не им е било платено абсо-
лютно нищо.9

Въпреки че допринася за съ-
ществуването на детския труд 
и трафик на хора в какаови-
те плантации, шоколадовата 
индустрия не е предприела 
значителни стъпки за реша-
ване на проблема. С прихо-
дите си от десетки милиарди 
долари от производството на 
шоколад, големите компании 
имат властта да прекратят из-
ползването на детския труд и 
робството в сектора, като за-
плащат на земеделските про-
изводители справедливи цени 
за тяхната продукция.
Големите компании също така 
се призовават да развиват и да 
подпомагат финансово про-
грами за помощ и рехабили-
тация на деца, които са били 
продадени като работна ръка в 
какаови плантации, но до мо-
мента не е направено много по 
въпроса, а някои от тях дори 
отказват да дадат каквато и да 
е информация за това кои са 
източниците им на какао.

Пестициди

Пестициди се използват при 
отглеждането на какао от по-
вече от 50 години по данни от 
независими проучвания, про-
ведени в Бразилия, Камерун, 
Коста Рика, Кот д’Ивоар, Индо-
незия, Малайзия и Тонго.10

От 1-ви септември 2008 г. е 
въведено оценяване на ка-
чеството на внасяното в Ев-
ропейския съюз какао, като се 
прави и анализ за наличието 
на следи от химически веще-
ства, използвани по веригата 
на доставка, от пестициди при 
отглеждането до такива из-
ползвани в складовете.

Алтернативи

Продукцията на сертифициран 
шоколад постепенно нараства 
в световен мащаб – от 2% през 

109 ХИЛЯДИ ДЕЦА 
В КОТ Д’ИВОАР СА 

ЗАЕТИ В КАКАОВАТА 
ИНДУСТРИЯ И 

ОКОЛО 10 000 СА 
ЖЕРТВИ НА ТРАФИК 

НА ХОРА ИЛИ 
ПОРОБВАНЕ.
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2009 г. до близо 16% от светов-
ните продажби на шоколад за 
2015 г. според доклада „Какаов 
барометър 2015“, предоставящ 
информация за настоящото 
състояние на устойчиво разви-
тие в какаовия сектор. Според 
доклада повечето големи ком-
пании, произвеждащи шоко-
лад (с изключение на Монделез 
и Нестле), са се ангажирали да 
преминат към напълно серти-
фицирана продукция до 2020 
г. Процесът на сертификация 
обаче също се нуждае от подо-
брения, особено що се отнася 
до въздействието върху поч-
вата, качеството на одитите и 
безпокойството на земедел-
ците по отношение на ниските 
премийни плащания.11

Сертифицирането на какао 
носи повече предимства, от-
колкото недостатъци за земе-
делците и местните общности, 
като например по-добро ка-
чество на реколтата и по-добро 
и справедливо заплащане.
Три са основните сертифици-
ращи организации на какао в 
двете най-големи страни про-
изводителки – Кот д’Ивоар и 
Гана: Движение за справедли-
ва търговия (Fair Trade), Све-
товна търговска зона (Universal 
Trade Zone Certified) и Съюз на 
дъждовните гори (Rainforest 
Alliance).12

Като изключим производство-
то на какао в Западна Африка, 
значително количество се от-
глежда и в Латинска Амери-
ка, където е концентрирано 
по-голямото производство на 
биологично отглеждано ка-
као.13 Сертификати, които до-
казват биологичното отглеж-
дане на какаото, са: знака “bio” 
на Европейския съюз,  “USDA 
Organic” на Департамента по 
земеделие на САЩ и др. До 
този момент в какаовите план-
тации в Латинска Америка не 
са установени робство или из-
ползване на детски труд. Въ-
преки че е възможно в някои 
от южноамериканските план-
тации да съществуват подобни 
практики, те не са документи-
рани и широко познати, както 
е случая със Западна Африка. 

Истината е, че днешните по-
требители нямат сигурен на-
чин да разберат дали в шо-
колада, който си купуват, 
има какао, добито с детски 
труд или свързано с трафик и 
робство в плантациите. Има 
много и разнообразни етикети 
и сертификати за шоколада, но 
въпреки това нито един серти-
фикат не може да гарантира, 
че шоколадът е направен без 
използването на експлоатиран 
труд в какаовите плантации. 
През 2009 г. създателите на 
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сертифицирането за справед-
лива търговия трябваше да се 
откажат от няколко от достав-
чиците си от Западна Африка 
заради доказателства, че са 
използвали детски труд. През 
2011 г. известен датски жур-
налист прави разследване в 
какаови плантации в Западна 
Африка, от които големи ком-
пании изкупуват какао. Той 
заснема незаконно използване 
на детски труд в плантациите, 
включително и в такива, чиято 
продукция е сертифицирана 
от Световната търговска зона 
(Universal Trade Zone – UTZ 
certified) и Съюза на дъждов-
ните гори (Rainforest Alliance).
Мерките, които се предпри-
емат до момента, изглежда не 
могат да решат проблемите в 
какаовите плантации. Докато 
повечето от усилията за устой-
чиво отглеждане на какао се 
фокусират върху повишава-
не на земеделската продук-
ция, този подход сам по себе 
си няма да реши проблемите.  
Увеличаването на земеделска-
та продуктивност трябва да е 
свързано с повишаване на из-
купните цени за земеделците. 
Това означава, че шоколадът 
трябва да поскъпне. Трябва 
да има сигурна работа за зе-
меделците, по-добра инфра-
структура и достъп на земе-
делците до информация. 
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Шоколад
Методическа част

Подходящи слайдове: магазин 
за шоколадови изделия, рекла-
мен билборд на шоколад.

За започване на спирката се 
ползват въпроси от метод Бе-
седа за шоколада.

Заключителен въпрос за дис-
кутиране на алтернативите по 
темата: 
Какво можем да направим ние 
като отговорни потребители, 
за да предотвратим пробле-
мите, свързани с отглеждането 
на какаото и производството 
на шоколада? 

Методи
Беседа за шоколада

Цел: Въвеждане в темата.
Материали: Торбичка с какао-
ви зърна.
Указание за провеждане:
Торбичката с какаови зърна се 

подава на участниците от ръка 
на ръка, за да я помиришат и 
да отгатнат какво има в нея. 
Отваря се и се показва как из-
глеждат какаовите зърна. За-
дават се въпроси и се беседва. 
• Кои са първите три думи, за 

които се сещате като първа 
асоциация, когато чуете 
думата „шоколад“?

• Обичате ли шоколад?
• Колко шоколада изяждате 

на седмица?
• Кои производители на 

шоколад познавате?
• Какъв е произходът на тези 

фирми?
• А откъде идва какаото в 

шоколада?

Поглед зад етикета

Цел: Запознаване на участни-
ците със съществуващи серти-
фикати на какао и критериите, 
които сертифицираният про-
дукт покрива.
Материали: Опаковки от шо-
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колад с роли.
Указание за провеждане:
На 5 от участниците се разда-
ват опаковки от шоколад със 
залепени текстове с роли от 
вътрешната им страна. Изчи-
тат се в следния ред: Пести-
циди, Биологично земеделие, 
Детски труд, Справедлива 
търговия и Рейнфорест Ала-
йънс. След представянето на 
всяка от ролите, някои от ос-
таналите участници обобща-
ват в какво се изразява пред-
ставения проблем и съответно 
какво гарантира конкретният 
сертификат. Мултипликаторът 
добавя информация, където е 
подходящо.
Участници: 5 ученика с 
роли, останалите участници 
обобщават.
Текстове на ролите:

Рейнфорест Алайънс
„Аз съм Адриен Коффи Коуа-
дио и имам ферма в Паул Кру, 
Кот Д‘Ивоар, която притежава 
сертификата на Рейнфорест 
Алайънс. Моята ферма е една 
от над 120 хиляди какаови 
плантации в 11 страни, които 
притежават сертификата „Рей-
нфорест Алайънс“.
За мен отглеждането на какао 
е начин на живот, обвързан 
със семейството и традиции-
те, предавани от поколения. 
За да получа сертификат от 

Рейнфорест Алайънс трябваше 
да спазя някои изисквания, на 
които отговарят сертифицира-
ните производителите на ка-
као, като: 
Да поддържат или увели-
чават дела на дървесните 
насаждения.
Да запазват качеството на 
почвата и да вземат мерки за 
предпазване от ерозия.
Да ограничат използването на 
химически вещества (пести-
циди, хербициди, торове).
Да опазват биоразнообразието.
Да осигуряват благоденствие 
на работниците и техните се-
мейства, като улесняват дос-
тъпа им до образование и 
здравеопазване.
Така този стандарт защитава 
както биоразнообразието, така 
и човешките права и благоден-
ствие на фермерите, техните 
семейства и общностите и аз 
съм горд да бъда част от това.“

Справедлива търговия
„Аз съм Брита от Германия. 
За мен природосъобразният 
начин на живот е от изключи-
телна важност. Стремя се ви-
наги да пазарувам от произ-
водители или продукти, които 
носят знака за Справедливата 
търговия (Fairtrade). Идеята 
на Справедливата търговия е, 
че това е алтернативен подход 
към търговията, базиран на 
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партньорство, взаимно уваже-
ние и равенство. Fairtrade може 
да допринесе за устойчивото 
развитие, особено по отноше-
ние на осигуряване на пра-
вата на маргинализираните 
производители от глобалния 
Юг. Fairtrade предлага на по-
требителите реален начин за 
намаляване на бедността чрез 
ежедневните покупки.“

Биологично земеделие
„Аз съм Силвио и съм от Мек-
сико. От 5 години се занима-
вам с биологично или още на-
речено екологично земеделие. 
Освен плодове и зеленчуци 
отглеждам и какао. Използ-
вам само естествени методи за 
борба с вредителите. Насажде-
нията ми са в сертифицирани 
обработваеми площи, чисти 
от химическо замърсяване, 
а използваните сортове не са 
продукт на генетичното инже-
нерство. Реших да се посветя 
на това, защото биологичните 
продукти са не само по-здра-
вословни, но и опазват биораз-
нообразието на почвите - слой 
от около 30 см, на който се кре-
пи цялата човешка сухоземна 
хранителна верига.“

Детски труд
„Аз съм Али – на 12 години съм 
и съм от Паул Кру, Кот Д‘Иво-
ар, Африка. Бях отведен когато 

бях на 10, за да работя в кака-
ова плантация. Повечето деца 
работещи тук са горе-долу на 
възраст колкото мен или мал-
ко по-големи. Работният ни 
ден обикновено започва в 6 су-
тринта и приключва вечерта. 
Работата ни се състои в това 
да проправяме път из гората с 
електрически триони и мачете 
и да се катерим по какаовите 
дървета, за да режем какао-
вите шушулки с мачете. Често 
се нараняваме с остриетата и 
повечето от нас имаме белези 
от порязвания, които поняко-
га може да са доста дълбоки. 
След като се отрежат какаови-
те шушулки, ние ги събираме 
в големи торби, които са доста 
тежки, когато са пълни, и ги 
влачим през гората до бараки-
те. Някои от торбите са дори 
по-високи от мен и трябва два-
ма души да вдигнат торбата, за 
да я качат на гърба ми. А ако 
не работиш достатъчно бързо, 
те бият за наказание. Когато се 
връщаме, сме много изморени. 
Успяваме само да се нахраним 
с малко царевична каша или 
картофи и веднага заспиваме. 
“

Пестициди
„Казвам се Ичанга от Нигерия 
и работя в какаова плантация. 
Днес ни казаха да пръскаме 
дърветата против вредители. 
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Взимаме пръскачките и тръг-
ваме. Не знам с какво ги пръс-
каме, защото аз и повечето от 
моите познати не можем да 
четем. Понякога смесваме ня-
колко течности и разширяваме 
дюзите, за да пръскат повече. 
Нямаме ръкавици и маски. 
Носим единствено пръскачка-
та на гръб и ходим из гората. 
Обикновено по кожата ми из-
лизат обриви, след като сме хо-
дили да пръскаме, или започ-
вам да кашлям, а веднъж дори 
разлях малко течност върху 
ръката си, докато я пресип-
вах в пръскачката и се получи 
рана, която не зарасна дълго 
време.“

Пътят на какаото

Цел: да покаже пътя на шоко-
лада, минавайки през етапи-
те на производство, търговия 
и потребление и ключовите 
участници в тези процеси. 
Материали: Кълбо канап и 8 
роли за участниците.
Указание за провеждане: 
Кълбото с канап се подава от 
ръка на ръка между участни-
ците, които имат разпределе-
ни роли. Всеки участник пода-
ва кълбото на човек, с когото 
смята, че е свързан по верига-
та.  Всички участници държат 
канапа, докато кълбото се по-
дава, за да си проличат взаимо-

връзките между тях. След като 
всички се свържат, се обясня-
ват основните противоречия и 
проблемни моменти, свързани 
с детския труд, употребата на 
пестициди и неравномерното 
разпределение на доходите по 
веригата.
Участници: 8 участника, оста-
налите коментират.

Роли:
• Доминик – момче на 12 

години, работи в какаова 
плантация срещу минимал-
но заплащане (Кот д‘Ивоар)

• Омар – прекупвач на какао-
ви зърна на дребно (Гана)

• Хуан Ернандес – дистрибу-
тор на Baysiston (Мексико)

• Ана Тавареш – специалист 
по сертифициране и етике-
тиране на какао в Rainforest 
Alliance (САЩ)

• Майкъл Смит – предста-
вител на голяма меж-
дународна корпорация 
за изкупуване на какао 
(Великобритания)

• Джовани Фереро – собстве-
ник на корпорация за про-
изводство на шоколадови 
изделия (Италия)

• Галина Иванова – Мени-
джър „Доставки“ в голяма 
търговска верига (България)

• Сашко – ученик на 12 го-
дини, който много обича 
шоколад (България)
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Месо
Инфочаст

Общ поглед

Фокус на темата

Алтернативи

Методи (игри)

Материали

Индустриализиране на животновъдството. 
Увеличаване консумацията на месо. 
Обезлесяване – отглеждане на фураж, свръх-
паша. Загуба на биоразнообразие. Парникови 
газове. Воден отпечатък. ГМО-соя. Хранителни 
отпадъци.

Връзката между свръхконсумацията на месо, 
индустриалното животновъдство, здравето на 
хората и състоянието на планетата.

Намаляване консумацията на месо. Местно 
производство

Месото в чинията ми
Месомелачка

Чинийки за кебапчета със залепени текстове на 
ролите

През последните 50 години 
световното месопроизводство 
се е увеличило 4 пъти – от 78 
милиона тона през 1963 година 
до 311.6 милиона тона през 2014 
г.1 Според „Международната 
оценка на селскостопанските 
знания, науки и технологии 

за развитие“ на Програмата за 
околна среда на ООН (UNEP)2 
тази тенденция ще се задържи, 
предвид нарастващата средна 
градска класа и повишаването 
на доходите в Китай, Бразилия 
и други развиващи се иконо-
мики, които ще се адаптират 
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към, тъй наречената, западна 
диета на страните от Северна 
Америка и Европа. Според Ор-
ганизацията за прехрана и зе-
меделие на ООН (FAO) до 2050 
година световното месопроиз-
водство ще нарасне до 455 ми-
лиона тона.3 

Към момента, всеки човек на 
Земята (изчислено общо за бе-
бета и възрастни) консумира 
средно 42,8 килограма месо 
на година.4 Докато в САЩ през 
2011 година са консумирали 
118 килограма месо на човек, 
то в Европейския съюз се на-
блюдава застой в това отноше-
ние. Броят на вегетарианците 
и веганите, от своя страна, на-
раства. Също така се забелязва, 
че пилешкото измества телеш-
кото в диетата на месоядни-
те граждани, но въпреки това 
най-предпочитано си остава 
свинското месо – то е нарасна-
ло най-много като продукция 
през 2014 спрямо 2013 година. 
САЩ са най-големият произ-
водител на телешко месо. На-
блюдава се спад в производ-
ството в развитите държави, 
но за сметка на това ръст в 
прозводството в развиващите 
се страни от Латинска Амери-
ка, Карибите и Азия (в Индия 
тази индустрия процъфтява, 
стимулирана от държавата). 
Всички заедно те произвеждат 

60% от общото количество те-
лешко месо в света. Бразилия 
е вторият най-голям произво-
дител на телешко месо, като 
добрата цена за износа на месо 
води до нарастнала употреба 
на фуражи при месопроизвод-
ството в страната.

В световен мащаб 

Индустриалното 
животновъдство: 
• е един от основните стрес 

фактори за екосистемите; 
• е вредно за човешкото 

здраве – поради лошите 
индустриални условия, 
в които животните се 
отглеждат и неестествения 
им фураж, те често 
заболяват, вследствие на 
което биват третирани 
с антибиотици. Често 
срещано е и добавянето 
на хормони към диетата 
на животните, с цел по-
бързото им угояване – и 
двете практики увреждат 
човешкото здраве. Също 
така се използват ГМО 
фуражи;

• води до обезлесяване: 
заради изсичането на гори 
за отглеждане на фураж и в 
следствие на свръх-паша от 
страна на животните;

• е основна причина 
за загубата на 
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биоразнообразие;
• 18% от емисиите от 

парникови газове са 
от животновъдство – 
превърнато в CO2 емисии, 
този процент е по-висок от 
емисиите от транспорт;

• 9% от CO2 емисиите от 
антропогенна дейност са от 
животновъдство; 

• почти 80% от земеделската 
земята се използва за 
отглеждане на фураж и 
пасища; 

• 1/3 от обработваемата 
земя на света се ползва 
за фураж, а 3.4 милиарда 
хектара от обезлесената 
земната повърхност или 
306 Българии са пасища за 
животновъдство; 

• 40% от зърнените култури 
се отглеждат за фураж, а не 
за човешка прехрана; 

• използват се огромни 
количества воден ресурс 
и често водните басейни 
биват замърсявани;

• 10-те най-големи компании, 
производители на месо, 
според продажбите им за 
2011-2013 година са със 
седалища само в 6 държави: 
Бразилия, САЩ, Холандия, 
Япония, Дания, Китай. 

В България 

Консумацията на месо на лице 
от домакинство възлиза на 32 
кг. годишно. Прогнозата е тя да 
нарастне до над 38 кг към 2020 
г. Търсенето на месо и субпро-
дукти в страната нараства с 
над 40% за периода 2002 - 2011 
г.  Увеличено търсене има при 
всички групи потребители, 
макар и с различни темпове – 

Bos taurus
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домакинства, сектор „Услуги” 
(ресторанти, хотели) и прера-
ботвателните предприятия. 
Най-голямо е нарастването 
при услугите – с около 50%, 
следвано от домакинствата – с 
над 40% и промишлеността – с 
25%. Най-консумирано е свин-
ското месо, следвано от кайма-
та и птичето месо. 
Предлагането на свинско месо 
е много далеч от нуждите на 
вътрешното търсене – про-
мишленото производство за-
доволява по-малко от 30% от 
пазара, 13-14% са продукт на 
домашните стопанства, а ос-
таналите 56-57% са от внос. 
По данни на националната 
статистика внесеното свинско 
месо през 2013 година възли-
за на 110,7 хиляди тона, като 
най-голямата част идва от Ис-
пания и Германия – транспор-
тирането на продукцията до 
България увеличава въглерод-
ния й отпечатък. 

Парникови газове, водещи до 
климатични промени

Разпределение на парнико-
ви газове по източници: 20% 
Храна
• На човек годишно при хра-

нене: 1,7 т. СО2 при хранене, 
основано на растителни 
продукти; 2,0 т. СО2 при 
хранене, основано на месни 

продукти;
• При животновъдството ме-

танът е основният парников 
газ, получен от биологични-
те отпадъци на животните 
(от процесите на оригване 
и храносмилане) – метанът 
задържа топлината в атмос-
ферата 21 пъти повече от 
CO2; 

• От гледна точка на целия 
производствен цикъл, СО2 
емисии има и от транспор-
тирането на продукцията, 
и от производството на 
фуражите.

Фураж

• За фураж се използват пре-
димно рибно брашно, царе-
вица, соево брашно и други 
зърнени храни, които не са 
естествената прехрана за 
животните; 

• Производството на зърно, 
по-специално, изисква зна-
чителни количества торове, 

4 ПЪТИ СЕ Е 
УВЕЛИЧИЛА 
КОНСУМАЦИЯТА НА 
МЕСО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 
50 ГОДИНИ.
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горива, пестициди, вода и 
земя, с което се увеличава 
екологичният отпечатък на 
месопроизводството;

• Ако произведените за фу-
раж калории се използваха 
за човешка прехрана, а не 
за фураж, то 3,5 милиарда 
души щяха да могат да бъдат 
нахранени (според UNEP);

• Необходими са 2 килограма 
зърно, за да се произведе 1 
килограм пилешко месо, 4 
килограма зърно за 1 кило-
грам свинско и 7 килограма 
зърно за 1 килограм телешко 
месо; 

• Европейският съюз внася по-
вече от 70% от протеиновите 
култури, които използва за 
фураж, предимно соя и сое-
во брашно от Бразилия, Ар-
жентина, Парагвай и САЩ.7 
Производството на тези 
култури води до изсичане 
на тропическите гори и до 
превръщането както на тези 
гори, така и на естествени-
те пасища, в обработваема 
земя. Тези антропогенни 
промени са катастрофални 
за глобалното биоразноо-
бразие и опазването на кли-
мата, а същевременно, това 
интензивно монокултурно 
земеделие и използването 
на ГМО уврежда плодороди-
ето на почвата; 

• Обезлесяването на тро-

пическите гори означава 
по-малко абсорбиран СО2 от 
атмосферата, което води до 
изменения в климата.

Пасищно изхранване и 
обезлесяване 

• Ако добитъкът се изхранва 
с трева и други растения, 
които не са годни за човеш-
ка консумация, няма кон-
куренция човек-добитък за 
зърнени култури;

• 91% от земята от обезлесе-
ните амазонски гори от 1970 
г. насам се ползва за пасища 
за добитък. Животните се 
отглеждат главно за износ 
на месо;8

• Свръх-пашата е проблем за 
определени райони с по-сух 
климат, защото оказва нега-
тивен ефект върху опреде-
лени диви видове, като про-
меня хабитата и достъпа им 
до храна.

91% ОТ 
ОБЕЗЛЕСЕНАТА 

ДЖУНГЛА СЕ ПОЛЗВА 
ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 
ДОБИТЪК ЗА МЕСО 

ЗА ИЗНОС.



68 НАРЪЧНИК НА МУЛТИПЛИКАТОРА

Воден ресурс

• Отпечатък: продуктите от 
животински произход имат 
по-голям воден отпечатък 
от растителните продукти, 
за сравнение, за производ-
ството на 1 килограм свин-
ско месо са необходими 5 
988 литра вода, докато за 1 
килограм зеленчуци са не-
обходими 322 литра вода;

• Замърсяване: кланиците 
изхвърлят милиони литри 
токсични замърсители - 
предимно азот, фосфор и 
амоняк - във водните кана-
ли при липса на регулация; 

• Неправилното управление 
на животинския тор също 
води до замърсяване на 
води.  

ГМО

• Генно модифицираната соя 
(ГМО соя) е основен замес-
тител (фураж) на естестве-
ната храна за отглежданите 
животни; 

• Бразилия е вторият по голе-
мина производител на соя 
след САЩ (бележка: статис-
тиката е същата за произ-
водството на телешко месо);

• Най-влиятелната компания 
на пазара на соя за фураж, 
която функционира в Бра-

зилия, Cargill, е мултина-
ционална корпорация – а не 
бразилска собственост; 

• Именно веригите за бързо 
хранене използват соята за 
фураж за животните си, като 
оправдават изсичането на 
тропическите гори за произ-
водството на соя с голямото 
търсене на продуктите им 
на пазара.

Хранителните отпадъци

• 30% в световен мащаб; пове-
чето от емисиите се дължат 
на отпадъците и идват от 
производството на храни, 
които в крайна сметка се 
изхвърлят; 

• Близо 570 000 тона прясно 
месо се изхвърлят всяка го-
дина – или почти 12 милиар-
да индустриално отгледани 
животни, на стойност 3 534 
830 728 лева.9

Алтернативи 

• Пасищно животновъдство 
от местни производители;

• Консумация на по-малко 
месо – вегетарианският на-
чин на хранене е причина 
за 2 пъти по-малко емисии 
от парникови газове за 2000 
калории.10
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Месо
Методическа част

Подходящи слайдове за тема 
месо са: витрини на месарни-
ци, ресторанти, кебапчийни-
ци, дюнерджийници и други 
заведения за бързо хранене.

Примерни въпроси за започва-
не на спирката: Ядете ли месо? 
Колко често? Под каква фор-
ма? Откъде идва месото, което 
ядете? Вашите баби и дядовци 
колко месо консумират сед-
мично? А като са били млади? 
Разказвали ли са ви откъде са 
набавяли месото си? Какво е 
по-различно днес?

Заключителен въпрос за дис-
кутиране на алтернативите по 
темата: 
Какво би могъл да направи 
всеки от нас, като отговорен 
потребител, за да намали еко-
логичния и социалния си от-
печатък от консумацията на 
месо? 

Методи
Месото в чинията ми 

Цел: Учениците сами да от-
крият проблемите, свързани 
с потреблението на месо, слу-
шайки представянето на всяка 
една от ролите.
Материали: Чинийки за ке-
бапчета със залепени текстове 
на ролите.
Указание за провеждане:
Петима участници, изразили 
желание, получават чинийки-
те с ролите. След представя-
нето на всяка една от тях слу-
шателите посочват социален, 
екологичен или икономически 
проблем, който разпознават. 
Участници: 5 ученици с роли, 
останалите участници откри-
ват проблемите във всяка от 
ролите.
Роли:
• Жоао Фонтеш, бразилски 

фермер, отглеждащ ГМО соя:
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• „От години правителство-
то ни стимулира да сечем 
тропическата гора и да раз-
чистваме пространството 
за земеделие – обещават 
ни, че след пет години ще 
сме собственици на земята 
и ще можем да разполагаме 
с нея, както пожелаем. Вяр-
но, че гората не е наша, а на 
всички, но тогава защо ни 
предлагат да я ползваме? 
Познавам бедността от ма-
лък, не мога да си позволя 
децата ми да бъдат гладни и 
затова се включих в сечта и 
сега сеем соя...изкупуват ни 
я редовно от големите ком-
пании, търси се все повече. 
Притеснен съм обаче, защо-
то добивът намалява. Виж-
дам какво става около мен, 
с останалите бедни ферме-
ри – след година-две земята 
им става неплодородна и се 
налага наново да секат, за 
да придобиват нови площи...
чудя се дали тропическа-
та гора е подходяща за това 
земеделие, но имам ли друг 
избор?“

• Джон Смит, представител на 
международен производи-
тел и търговец на хранител-
ни и селскостопански про-
дукти: „Бизнесът ни върви 
страхотно със страни като 
Бразилия и САЩ – слабите 
регулации в сферата винаги 

са в полза на печалбите ни, 
а и земя има много. Не ми-
сля, че хората има какво да 
се притесняват от генномо-
дифицираните организми, 
какво толкова – от 20 годи-
ни всички консумират ГМО, 
не виждаме да има проблем 
със здравето, все пак 70-80% 
от продуктите в Америка 
съдържат ГМО. И въобще не 
мислим да се съобразяваме 
с всички, които протести-
рат, особено пък със зако-
ните за специално етикира-
не на генномодифицирано 
съдържание – ще лобираме 
до последно в наш интерес. 
В крайна сметка пък, не са 
ли по-опасни алергени-
те в храните? Защо вместо 
съдържанието на ГМО по 
етикетите не се отбелязва 
естественото съдържание 
– така потребителите ще се 
ориентират, ако толкова ис-
кат немодифицирана храна. 
Все пак само с ГМО продукти 
ще можем да изхраним уве-
личаващото се население на 
Земята и да пестим налич-
ните ни ресурси.“

• Сузи Сиймур, мениджър 
във верига за бързо хранене: 
„Непрекъснато се увеличава 
търсенето на продуктите ни, 
което само може да ни рад-
ва! Скоро откриваме заведе-
ния и в по-далечните държа-
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ви, време беше да стъпим на 
нови пазари. Убедени сме, 
че щом потребителите са 
гладни за нашите продукти, 
трябва да им ги доставяме. 
И не мислим, че реклам-
ните ни кампании са агре-
сивни – все пак обръщаме 
най-много внимание на де-
цата, обгрижваме ги за все-
ки празник, правим играчки 
за тях...в нашия ресторант 
всеки трябва да се чувства 
като у дома си. А и с новите 
си заведения отваряме нови 
възможности за работа, осо-
бено сред младежите, които 
се нуждаят от успешен старт 
в живота – и от пари, разби-
ра се. Ние ги учим на усилен 
и дисциплиниран труд, как-
то и че всеки цент трябва да 
се изработи, а не ги учим да 
се мотаят или да си почиват 
на работното място. ГМО ли? 
Ами, разбира се, нали иска-
ме да предлагаме перфектен 
продукт на потребителите 
ни – новите ни пържени кар-
тофи се правят от картофи 
без никакви външни дефе-
кти, не е ли страхотно?“

• Араси от племето Тукано, 
бразилско коренно населе-
ние в тропическата гора: 
„Колкото и силно да размах-
ваме нашите маракаси, гла-
сът ни не се чува. Правител-
ството работи за интереса на 

фермерите и за собствения 
си икономически интерес 
– в Конгреса думата имат 
тези, които притежават 
земя, и тези, които притежа-
ват големи богатства. Ние? 
Ние изчезваме бавно, за-
щото взимат земите ни или 
не ни ги признават, гонят 
ни, унищожават културата 
и езиците ни, поглъщат ни 
сякаш никога не сме били. 
„Интегрират” ни, казват, а 
ние виждаме как, дискри-
минирани, братята ни в гра-
да-душегубка съжителстват 
с тъгата и алкохола. И отно-
во не ни забелязват...Повече 
от половината живеем тук, 
в Амазонка, от повече от 
пет века, но дори времето 
и историята са незначител-
ни пред човешката алчност. 
За властимащите ние сме 
само част от статистиката 
на най-бедните, но ние сме 
едно със земята си и да па-
зим гората и живота в нея, 
означава да пазим и себе си. 
Няма да напуснем.“

• Уай Мит, китайски потре-
бител от средната класа: 
„Най-накрая пристигнаха и 
ресторантите за хора с на-
шите доходи. Добре, че са 
западните вериги, за да има 
къде да празнуваме и да во-
дим гостите си. Атмосфе-
рата, обстановката, всичко 
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е точно такова, каквото ни 
харесва. Стилно, комфорт-
но, модерно. В McDonalds се 
чувствам наистина страхот-
но! А храната също е на ниво 
– и толкова много опции! 
Харесват ни новите бурге-
ри, ядем от всички видове, 
омръзнало ни е от евтини 
нудъли и провинциални 
манджи. С жена ми поне 
веднъж седмично сме на 
ресторант – нали разбирате, 
всички от нашата класа го 
правят, не можем да си поз-
волим да пропускаме. Така 
се чувстваме космополити, 
граждани на света.“

Месомелачка
 
Базира се на обсъжданите по 
време на ролевата игра про-
блеми, свързани с потребле-
нието на месо.
Примерни въпроси за 
дискусия:
• Колко често ядете месо или 

месни продукти?
• Бихте ли намалили консу-

мацията си на месо, за да 
намалите негативния ефект 
на месопроизводството вър-
ху природата?

• Как мислите – трябва ли 
производството на храна да 
бъде в индустриални ма-
щаби или да бъде оставено 
на местни фермери и зе-

меделци във всяка страна? 
Кой печели в крайна сметка 
според вас от индустриал-
ното земеделие (малките 
фермери, прекупвачите, 
потребителите)?

• Трябва ли да бъде етике-
тирана храната, съдържа-
ща генномодифицирани 
организми?

• Смятате ли, че има връзка 
между увеличащата се в 
световен мащаб урбаниза-
ция (все повече хора живеят 
в градовете) и повишената 
консумация на месо?

• Дали има връзка между 
консумацията на месо и 
обезлесяването?

• А между консумация-
та на месо и глобалното 
затопляне?

Факт: Повече от 15 000 литра 
сладоководна вода са необ-
ходими за производството на 
един килограм телешко месо. 
Същевременно 800 милиона 
души по света нямат достъп до 
чиста вода, ежедневно. 

Въпрос: Считате ли, че този 
разход на жизненоважен за хо-
рата ресурс е оправдан?
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Хранителни 
отпадъци
Инфочаст

Общ поглед

Фокус на темата

Алтернативи

Методи (игри)

Материали

Размер и относителен дял на хранителните 
отпадъци. Екологични, икономически и 
социални измерения. Хранителни отпадъци в 
България и света. 

Причини за загубата и изхвърлянето на храна и 
възможности за решаване на проблема.

Практики по съхранение на храната, планиране 
на покупките и компостиране на остатъците. 
Инициативи за споделяне на храна.

Хранителни отпадъци
Импровизация на казуси
Отборна викторина

Въпроси, записани на лист
Подложка за записване на резултатите

Значителен дял от цялото ко-
личество отглеждана храна по 
света в крайна сметка не бива 
изяден. Според Организация-
та по прехрана и земеделие 
към ООН, 32% от цялото коли-
чество произведена храна се 

губи или изхвърля. Това озна-
чава, че една трета от храната, 
предназначена за консумация 
от човека, завършва гниеща 
в контейнери на потребите-
ли и търговци на дребно, или 
бива разваляна заради лошо 
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транспортиране или събиране 
на реколтата. Количеството е 
еквивалентно на 1,3 милиарда 
тона и е на стойност около 940 
милиарда долара.1,2 Само в Ев-
ропа годишно се изхвърлят 89 
милиона тона годна за консу-
мация храна. Храна се губи на 
всеки етап от веригата на дос-
тавки - от фермата до трапеза-
та: при производителите, при 
търговците на дребно и едро, в 
местата за обществено хранене 
и при потребителите. 

Съществуват два термина по 
отношение на хранителните 
отпадъци: загубена храна и 
изхвърлена храна (food loss/
food waste). Загубената храна 
представлява годна за кон-
сумация храна, която поради 
разваляне, разливане, разпа-
дане или по други причини, се 
губи преди да стигне до потре-
бителя. Загубата на храна се 
случва през етапите на верига-
та за доставки – производство, 

прибиране на реколтата, об-
работка, съхранение и транс-
порт. Загубата на храна, която 
се случва накрая на веригата 
за доставки (в етапите търго-
вия и потребление), се нарича 
изхвърлена храна, тъй като се 
дължи основно на поведение-
то на търговците и потреби-
телите в резултат на небрежно 
отношение или съзнателно ре-
шение.3 Изхвърлената храна е с 
добро качество и е предназна-
чена за консумация от човека, 
но не бива консумирана, тъй 
като се изхвърля преди или 
след като се развали. 
Изхвърлянето на храна е част 
от загубата на храна, но при-
чините, които пораждат двата 
феномена и методите за реша-
ването им се различават. Но и 
двата проблема са отговорни 
за изключително неефектив-
ното използване на ресурси 
и имат огромни екологични, 
икономически и социални 
въздействия. 

ХРАНИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 
КОНСУМИРАТ БЛИЗО 30% ОТ 

ОБЩАТА ЗЕМЕДЕЛСКА ПЛОЩ В 
СВЕТА - ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ С 

РАЗМЕРИТЕ НА КИТАЙ.
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Екологичен отпечатък на 
хранителните отпадъци

От екологична гледна точ-
ка намаляването на храни-
телните загуби би облекчи-
ло напразния натиск върху 
водните и земните ресурси, 
защото големи количества 
от тях отиват за производ-
ството на храна, която нико-
га не достига човешката уста.  
Храната, която в крайна смет-
ка е изгубена или изхвърлена, 
консумира около една четвърт 
от всички води, използвани 
в селското стопанство. Cъщо 
така, тя заема почти 1,4 млрд. 
х. земя напразно, което пред-
ставлява близо 30% от обща-
та площ на земеделска земя в 
света – площ с размерите на 
Китай.
Произведената, но неизядена 
храна е отговорна за около 8% 
от глобалните емисии на пар-
никови газове, заради разла-
гането на храната в депата за 
отпадъци. Според проучване 
на Организацията по прехрана 
и земеделие на ООН (FAO), въ-
глеродният й отпечатък се оце-
нява на 3,3 гигатона CO2. Ако  
тези емисии принадлежаха на 
държава, то тя щеше да бъде 
третият най-голям източник 
на въглеродни емисии в света 
след САЩ и Китай.4

Всичко това показва колко е 

висока цената, която околната 
среда плаща за храна, която 
така и не бива консумирана от 
хората.

Икономически измерения на 
хранителните отпадъци

Наред с разхищението на при-
родни ресурси, хранителният 
отпадък въплъщава големи 
финансови загуби, защото за 
производството на храна се 
използват суровини като то-
рове и пестициди, труд и из-
копаеми горива, използвани 
за извличане, обработка, съх-
ранение и транспорт на хра-
ната, която впоследствие не се 
изяжда. Изхвърлянето на хра-
на причинява икономически 

32% ОТ ЦЯЛОТО 
ТЕГЛОВНО 

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОИЗВЕДЕНА 

ХРАНА СЕ ГУБИ 
ИЛИ ИЗХВЪРЛЯ.

ЕДИН НА ВСЕКИ 
ДЕВЕТ ДУШИ ПО 

СВЕТА СТРАДА ОТ 
ХРОНИЧЕН ГЛАД.
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загуби на стойност около 940 
милиарда долара на година.5 
Това изостря продоволствена-
та несигурност и недохранва-
нето на световното население. 
Тъй като се очаква световното 
население да достигне 9,6 ми-
лиарда души до 2050 г.6,7, това 
предвижда необходимостта 
от повишаване на достъпната 
храна с 60%. През това време 
близо 570 000 тона прясно месо 
се изхвърлят всяка година – 
или почти 12 милиарда индус-
триално отгледани животни, 
на стойност 3 534 830 728 лева.8 
В Африка, на юг от Сахара, 
един от най-бедните и хра-
нително-несигурни региони в 
света, Световната банка изчис-
лява, че намаляването само с 
1% от загубите след прибиране 
на реколтата може да доведе до 
икономически печалби от $40 
милиона всяка година. 

Социални аспекти на 
проблема

Редуцирането на хранителни-
те отпадъци може да повиши 
доходите на земеделските про-
изводители, да намали раз-
ходите на фирмите в храни-
телната индустрия, както и на 
самите домакинства и крайни 
потребители. Справянето с 
този проблем може да подо-
бри сигурността за прехрана 

на хората. Загубата на храна 
в развитите икономики може 
директно да допринесе за пре-
одоляването на глада в свето-
вен мащаб. По данни от 2014 г. 
един на всеки девет души по 
света страда от хроничен глад.9 
Трябва да се подчертае, че ко-
личеството хранителен отпа-
дък е достатъчно да изхрани 
гладното население в света. 
Намаляването на хранителния 
отпадък в рамките на земедел-
ските и хранителните системи 
може да допринесе за по-до-
брото изхранване на човешко-
то население, защото всички 
страни купуват храна от един 
и същ глобален пазар на меж-
дународно търгувани стоки. 
Храна, която се е загубила, се 
отстранява от пазара и така не 
може да бъде на разположение 
за други страни. Пропилявай-
ки по-малко храна, можем да 
изхранваме повече хора! 
Само в Европа годишно се из-
хвърля 89 милиона тона годна 
за консумация храна. Това ко-
личество е достатъчно да се из-
храни цяла Испания. Оценките 
на Организацията по прехрана 
и земеделие (FAO) от 2013 г. по-
казват, че хранителните отпа-
дъци на глава от населението 
в Европа и Северна Америка 
са 95-115 кг. за година, дока-
то в Африка на юг от Сахара 
и Южна/Югоизточна Азия те 
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са 6-11 кг. на година. Затова 
намаляването на отпадъците 
изисква промяна именно в по-
ведението на потребителите 
- 37 милиона тона хранителни 
отпадъци се изхвърлят годиш-
но само от домакинствата в Ев-
ропа.10  Намаляването с 60% на 
този отпадък може да генерира 
спестявания от над 73 млрд. 
евро, както и да се избегнат 
емисии на парникови газове от 
над 80 млн. тона CO2.

11

Въпреки тези цифри, въпро-
сът с разхищението на храна 
не е уреден в европейското за-
конодателство, макар че през 
февруари 2016 година бяха на-
правени първи стъпки в тази 
посока.12 Тогава Франция ста-
на първата страна в света, коя-
то забрани на супермаркетите 
да изхвърлят или унищожават 
непродадената храна, като ги 
задължи вместо това да я пре-
дават на благотворителни ор-
ганизации или на хранителни 
банки.13 Италия също пред-
прие действия за ограничава-
не на разхищението на храна.14 
След този успех бяха стартира-
ни редица други инициативи 
за борба с проблема както на 
национално, така и на между-
народно ниво.

Ситуацията в България 

Над 670 хил. тона годна за кон-

сумиране храна се изхвърля 
само за една година в Бълга-
рия.15 Количество, което се 
равнява на близо 2,2 милиарда 
порции от по 300 грама или от 
което се падат по 90-100 кило-
грама на глава от населението. 
Домакинствата изхвърлят 40% 
от тази храна. В същото време 
над 1,5 млн. българи живеят 
под или на прага на бедност-
та, като поне 400 000 от тях са 
деца.16

Но защо реално се случва така, 
че храна се губи или изхвърля? 
Докато в по-бедните страни 
недостигът на храни е поро-
ден от неефективните методи 
за прибиране, съхранение и 
транспорт на реколтите, в бо-
гатите държави най-големи за-
губи се регистрират в края на 
веригата - при потребителите. 
На равнище глава от населе-
нието много повече храна се 
губи в индустриализирания 
свят, в страните със среден и 
висок доход, отколкото в раз-
виващите се страни. Причини-
те за това са свързани главно 
с поведението на потребите-
лите, както и с липсата на ко-
ординация между различните 
участници във веригата за дос-
тавки. Поводите да се предиз-
викват големи количества хра-
нителни отпадъци в сектора на 
общественото хранене и на до-
макинствата са доста общи. Те 
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включват липса на планиране 
на покупките, приготвяне на 
повече от необходимото коли-
чество, недобро порционира-
не и неправилно съхранение 
на хранителните продукти, 
небрежно и невнимателно от-
ношение към храната, неин-
формираност за етикетите и 
алтернативите на изхвърляне-
то. Прекомерната консумация 
на храна е вредна за нашето 
здраве и за околната среда. 
Следователно, промяната 
трябва да се случи в начина, по 
който хората пазаруват, при-
готвят, съхраняват и използват 
храната.
При търговията и производ-
ството различните логистични 
и технически въпроси имат го-
лямо значение, що се отнася до 
загубата на храна. Малко из-
вестен факт е, че храната може 
да се изхвърли и поради стан-
дарти за качество и външен 
вид, които отхвърлят храни-
телни продукти с несъвършена 
форма и вид. Въпреки проме-
ните в европейското законода-
телство, чрез които дори храна 
с неестетичен вид може да се 
продава, това изисква приема-
не от потребителите. Обхватът 
на качеството може да бъде от-
разен в цената. За да се спасят 
отпадъци, търговците на дреб-
но използват ценови промоции 
и други маркетингови страте-

гии за повредени храни или 
такива с наближаващ край на 
срока на годност. Проблемите 
с този подход са, че той може 
да предизвика обратния ефект 
и да окуражи свръхпотребле-
нието и отново разхищението. 
Тук хранителните банки иг-
раят много важна роля. Чрез 
тях отхвърлената храна може 
да бъде дарявана на уязвими 
групи хора и благотворителни 
организации.
В страните с ниски доходи хра-
нителните загуби са най-вече 
по време на ранните и средните 
етапи от веригата на доставки 
и много по-малко на равнище 
потребител. Причините за това 
са свързани главно с финансо-
ви, управленски и технически 
ограничения в технологията 
за прибиране на реколтата, 
съхранението, инфраструкту-
рата, опаковането и локалната 
търговската система. Като се 
има предвид, че много дреб-
ни фермери в развиващите се 
страни живеят в периферията 
на продоволствена несигур-
ност, намаляване на загубите 
на храна може да има незабав-
но и значително въздействие 
върху препитанието им.17  
 
Алтернативи
 
В един свят с ограничени при-
родни ресурси трябва да бъдат 
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намерени ефективни реше-
ния за хранителния отпадък, 
за да може занапред да е въз-
можно достатъчно безопасна 
и качествена храна да достига 
до всички. Изхвърлянето на 
храна в индустриализираните 
страни може да се намали чрез 
повишаване на осведоменост-
та сред хранително-вкусовата 
промишленост, търговците и 
особено много сред потреби-
телите. Въздействието върху 
околната среда на производ-
ството на храни, разпростра-
нението и потреблението им 
е огромно, но от друга страна 
намаляването на сметката за 
храна действително може да се 
случи чрез намаляване на хра-
нителните отпадъци.
Независимо дали сме у дома, 
в училище, или на работа, сме 
заобиколени от възможности 
за намаляване на хранителни-
те отпадъци.11

Съхранение

Съхраняването на храната по 
правилния начин помага да 
се запази свежа и вкусна за 
по-дълго време, което зна-
чи, че и по-малко от нея ще 
бъде изхвърлена. Това е добре 
както за околната среда, така 
и за потребителския джоб. 
Знаете ли, че храната може 
да бъде замразявана по всяко 

време преди края на срока на 
годност върху етикета? Това 
важи и за хляба! Млечните 
продукти трябва да се замра-
зяват в рамките на два часа 
след покупката, а размразе-
ните храни е добре да се из-
ползват в рамките на 24 часа. 
Ябълките ще са още поне 2 
седмици свежи, ако ги държи-
те в хладилник, както и много 
други плодове и почти всич-
ки зеленчуци и пресни билки. 
Последните няма да увяхват 
бързо, ако стъблата им се дър-
жат във вода. Не забравяйте да 
поддържате вашия хладилник 
между 0-5°C, а храната в него 
покрита и по възможност опа-
кована или в кутия. Имайте в 
предвид, че плодовете могат 
да отделят вещества, които ус-
коряват развалянето на друга 
храна около тях, а за да избег-
нете мухъл по тях – измивайте 
ги точно преди ядене. Карто-
фите и лукът се съхраняват на 
хладно и тъмно място.

Планиране

Установено е, че хората, които 
планират покупките си и имат 
списъци за пазаруване, впо-
следствие изхвърлят по-малко 
хранителни отпадъци, откол-
кото „спонтанните купувачи”. 
Затова мислете предварително 
какво ви е необходимо от ма-
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газина – преди пазар погле-
днете в хладилника, фризе-
ра и шкафа, направете прост 
списък и така ще купите само 
това, което ви трябва. Пери-
одично оценявайте вече на-
личната храна и сроковете на 
годност и идентифицирайте 
продуктите, които трябва да се 
консумират най-скоро. Чете-
те етикетите: с „най-добър до“ 
се означава датата, до която 
храната запазва своето очак-
вано качество, а със „срок на 
годност“ се обозначава датата, 
до която храната може да бъде 
консумирана безопасно. Друг 
трик е да купувате пресни про-
дукти в по-малки количества, 
но по-често, така ще можете да 
ги консумирате най-свежи. 

Остатъци
Един от подходите да се на-
мали хранителния отпадък е 
хранителните остатъци да се 
оползотворяват ефективно и 
максимално. Как може да се 
направи това? Бъдете креатив-
ни с вашите остатъци. Зелен-
чуков бульон, хлебен пудинг, 
плодови смутита и още много 
други. Разгледайте множе-
ството рецепти в интернет точ-
но по тази тема, съберете идеи 
и започвайте с готвенето! Вече 
има и мобилни приложения, 
с които потенциалният отпа-
дък се управлява много лесно. 

Много от остатъците от пло-
довете и зеленчуците, които 
се считат за негодни за кон-
сумация, могат да бъдат по-
садени и да пораснат отново. 
Цикълът на отглеждане на 
нова храна от отпадъци може 
да се повтаря отново и отно-
во, което позволява на човека 
да си осигури една безкрайна 
доставка на плодове и зелен-
чуци от хранителни отпадъци, 
които иначе биха отишли в бо-
клука. Интересно, екологично, 
икономично и забавно! Следва 
списък на някои от най-лесни-
те за отглеждане: цвекло, зеле, 
моркови, целина, чесън, джин-
джифил, зелен лук, билки, 
праз, авокадо, лимонена трева, 
ананас, картофи, маруля, ряпа, 
лук и дори гъби! 

Компостиране

Какво да направим с хра-
нителния отпадък, кой-
то не може да бъде спасен? 
За да се възползваме макси-
мално дори от неядливата 
храна, вместо да я изхвърлим 
в контейнера за отпадъци, мо-
жем да я изпратим в контейне-
ра за компостиране.
Компостирането  е естестве-
ният начин на природата да 
преработва и рециклира ор-
ганичните си отпадъци. Чрез 
този процес кухненските и гра-
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дински отпадъци се превръщат 
в компост - ценна и богата на 
хранителни вещества и живот 
смес, която се използва като 
тор, подобрител на почвата или 
мулч. Всичко, от зеленчукови 
и плодови обелки до пакетче-
та от чай, хартия и черупки от 
яйца може да се компостира.17 

Единствено неподходящи са 
сготвена храна, мазнина, месо 
и млечни продукти. Рецептата 
за компост включва две състав-
ки – зелени отпадъци (богати 
на азот – обелки от зеленчуци 
и плодове, стайни и градински 
цветя, прясно окосена трева, 
оборски тор, утайки от кафе, 
пакетчета от чай, свежо сено и 
др.) и кафяви отпадъци (богати 
на въглерод – изсушена трева 
и листа, слама, дървесни стър-
готини, сено, вейки от клонки, 
хляб, макаронени изделия, кар-
тон, черупки от яйца и др.) в съ-
отношение 1:3.18

При обикновеното депониране 
на отпадъци, въздухът не може 
да достигне до органичните от-
падъци, затова, когато те все пак 
се разградят, се отделя парни-
ковият газ метан. Когато обаче 
същите тези отпадъци се ком-
постират над земята, кислоро-
дът им помага да се разложат ае-
робно, което означава, че метан 
почти не се произвежда, което 
е добра новина за планетата. 
А само след няколко месеца се 

получава безплатен и качест-
вен тор за градинските цветя и 
растения. Само за една година 
компостирането у дома може да 
спести парникови газове, екви-
валентни на всичкия СО2, който 
една електрическа кана произ-
вежда годишно или който една 
перална машина произвежда за 
три месеца.
Компостирането може да бъде 
аеробно или анаеробно. При 
аеробното компостиране се 
смесват  хранителни и градин-
ски отпадъци. Температурата 
по време на процеса може да 
достигне до 70 градуса, кое-
то ускорява разграждането и 
убива всички вредни микро-
огранизми и миризми. След 
това компостерът се оставя за 
1-3 месеца, като регулярно се 
разбърква и проверява за сте-
пента на влажност, за да се га-
рантира качествен компост. 
При анаеробното разграждане 
се използват микроорганизми, 
наречени „метаногени“, за да 
разложат хранителните отпадъ-
ци в изцяло затворен контейнер 
при липса на кислород. За този 
процес най-често се използват 
промишлени количества от-
падъци, при разграждането на 
които се освобождава биогаз, 
който се събира и използва за 
генериране на електричество, 
топлина или за транспортни 
горива. Създава се и естествена 
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почвена тор, която може да се 
използва в селското стопанство.

Постигане на промяна в 
отношението

Борбата с широко разпрос-
транения „еднократен“ начин 
на мислене и повишаване на 
информираността на хората и 
зачитането на храната са осно-
вата, върху която е добре да се 
работи, защото отношението и 
поведението на човека е от ог-
ромно значение. Ако отивате 
на почивка или просто имате 
повече храна от необходимата, 
споделете я със съседите си или 
я дарете. Според данни на Чер-
вения кръст между 2009 и 2012 
г. броят на хората, зависещи от 
дарения на храна, например 
чрез хранителни банки, се е 
увеличил със 75%, достигайки 
3,6 милиона жители в общо 22 
европейски държави.

Инициативи за
споделяне на храна

Различни инициативи за спо-
деляне и намаляване раз-
хищението на храна се из-
пълняват както от световни 
организации, така и от бизнес 
и граждански групи от хора. 
Организацията по прехрана и 
земеделие на ООН (FAO), на-
пример, осъществява дълго-

годишни кампании за борба с 
изхвърлянето на храна.20

Хранителните банки са непра-
вителствени благотворителни 
организации, които разпреде-
лят храна сред хората, които 
имат трудности при посре-
щането на хранителните си 
нужди. Едновременно с това, 
хранителните банки работят в 
сътрудничество със супермар-
кети, които им предоставят 
храна, чийто срок на годност 
скоро изтича.21

От страна на бизнеса са разра-
ботени различни платформи 
и приложения за мобилни ус-
тройства, които свързват хора, 
които искат да споделят хра-
ната си с някого.22,23 За намаля-
ване изхвърлянето на храна в 
Берлин, Германия, отвори рес-
торант, в който се готви с хра-
на, предназначена за изхвър-
ляне.24 В Копенхаген в Дания 
пък отвори врати супермаркет 
за бракувани храни.25

По същия начин са създадени 
и инициативи за споделяне на 
храна чрез разполагане на фи-
зически хладилници, в които 
хората, които разполагат с по-
вече храна, я оставят за други, 
които имат нужда от нея. Така-
ва инициатива има и в Бълга-
рия под името “Щедър хладил-
ник”, като към януари 2016 г. са 
поставени 15 хладилника в 13 
града в цялата страна.26, 27
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Хранителни 
отпадъци
Методическа част

Конкретни спирки за темата 
могат да бъдат всякакви за-
ведения за хранене, както и 
супермаркети. 
За да може участниците да ос-
ъзнаят мястото и значението 
си във веригата за доставки на 
храна, трябва да се наблегне на 
факта, че потребителите гене-
рират особено голяма част от 
хранителния отпадък. В също-
то време много прости и лесно 
изпълними ежедневни прак-
тики могат да променят това. 
Затова е добре вниманието на 
участниците да се съсредоточи 
върху практическите алтерна-
тиви и компостирането, защо-
то информацията ще им бъде 
полезна.

Методи
Хранителни отпадъци

Цел: Въведение в темата и об-
съждане на казуси

Указание за провеждане: 
Мултипликаторът използва 
дадените въпроси за въвежда-
не на участниците в темата, за 
беседване и за провеждане на 
дискусия. 
• Каква храна най-често си 

купувате? Липсата на коя 
храна ще ви бъде трудна?

• Колко често изхвърляте хра-
нителни продукти, годни 
за консумация? Колко често 
ставате свидетели на също-
то? Поради какви причини 
това се случва?

• Какви грешки правим като 
потребители, когато пазару-
ваме? Можем ли да спрем да 
пазаруваме с очи?

• Колко често срещаш гладен 
човек или животно?

• Какво можем да направим, 
за да сме сигурни, че хората 
в нужда не са гладни?

• Какви проблеми поражда 
изхвърлянето на храна – от 
екологична, икономическа 
и социална гледна точка?
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ХРАНИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ КОНСУМИРАТ 
ОКОЛО ЕДНА ЧЕТВЪРТ ОТ ВСИЧКИ ВОДИ, 
ИЗПОЛЗВАНИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

• Какви действия могат да се 
предприемат, за да се нама-
ли количеството на храна-
та, която се губи и по този 
начин да се спестят пари и 
природни ресурси?

• Какви действия може да 
направи едно домакинство, 
за да не изхвърля храна?

• Какви начини за оползотво-
ряване на хранителните от-
падъци познавате? Как мо-
гат хранителните отпадъци 
да се сведат до минимум?

• Защо според вас в Бълга-
рия за производителите и 
търговците е по-евтино да 
изхвърлят храна, вместо 
да я даряват? Одобрявате 
ли това? (*Проблемът е, че 
ако искаш да дариш храна 
на Българската хранителна 
банка, вместо да я изхвър-
лиш, ще трябва да платиш 
ДДС, което излиза по-скъпо, 
отколкото да се плати такса 
за унищожаването на храна-

та. Дарения от физически 
лица са забранени.)

• Какво е необходимо, за да 
може и в България да се 
приложи забраната за из-
хвърляне на годна за кон-
сумация храна, както във 
Франция? 

• Какви съвети за предпаз-
ване от разваляне или 
изхвърляне на храна бихте 
дали на едно домакинство, 
ресторант, супермаркет, 
производител?

• Какви съвети за по-добро 
съхранение на хранителни-
те продукти познавате?

• Какви са ползите от компо-
стирането на органичния 
отпадък? Бихте ли компо-
стирали? Защо?

Импровизация на казуси

Цел: Запознаване на участни-
ците с проблемите, свързани 
с изхвърлянето на храна и ал-
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тернативите на генерирането 
на хранителен отпадък.
Материали: 4 въпроса, запи-
сани на лист.
Указание за провеждане: 
Мултипликаторът разделя 
участниците на малки групи 
от 3-4 човека. На всяка  група 
се дава по един от по-горе из-
броените въпроси, записан на 
лист и свързан с изхвърлянето 
на храна и алтернативите на 
генерирането на хранителен 
отпадък. Групите имат време 
за обсъждане и подготовка по 
казусите. 
След това всяка група запозна-
ва останалите с получения каз-
ус, като го разказва и предста-
вя решението на проблема под 
формата на театрална сценка. 
Казусът и неговото решение се 
обсъждат в голямата група.
Участници: 4 отбора от 3-4 
участника

Отборна викторина

Цел: Запознаване на участни-
ците с причините и решенията 
на проблема с хранителните 
отпадъци.
Материали: 18 въпроса, запи-
сани на лист и подложка за за-
писване на резултатите.
Указание за провеждане: 
Мултипликаторът подготвя 
въпроси въз основа на инфор-
мационната част от темата 

„Хранителни отпадъци”. Въ-
просите следва да бъдат под-
ходящи за викторина, т.е. да 
имат верен или грешен отго-
вор и да са свързани с причи-
ните и решенията на пробле-
ма. Мултипликаторът разделя 
участниците на отбори от 4-5 
човека. Нека всеки отбор си из-
мисли име. Въпросите се зада-
ват последователно. След по-
ставяне на въпрос всеки отбор 
има кратко време за обсъжда-
не. Няма право да дава отговор 
преди да обсъди. След взимане 
на решение за правилен отго-
вор, сигнализира (например 
с вдигане на ръка). Точка по-
лучава отборът с най-бърз и 
правилен отговор. Резултатите 
се записват на табло. В заклю-
чение се коментират и обоб-
щават резултатите, правят се 
изводи заедно с групата.
Участници: 3 отбора от 4-5 
участника



89www.konsumuvai.org

Дрехи
Инфочаст

Общ поглед

Фокус на темата

Алтернативи

Методи (игри)

Материали

Отглеждане на памук – пестициди и ГМО. 
Памукът в хранителната верига. Условия на труд 
в текстилните фабрики. Екологични проблеми 
при други тъкани. Етапите при производството 
на дрехи. 

Памукът – най-мръсната растителна култура. 
Транспортиране. Експлоатация на труд в 
шивашките цехове.

Органичен памук, сертификати. Дрехи 
втора употреба. Инициативи за справедливо 
отношение към работещите в текстилната 
индустрия

Световно пътешествие на дънките
Историята на шивачките
Манекен
Асоциация със снимки

Информационни картони с различните звена от 
глобалната производствена верига на дънките, 
надуваема топка-глобус
Роли на жени-шивачки
Ламинирани снимки, свързани с производство и 
потребление на дрехи 
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От векове хората разчитат на 
голямо разнообразие от расте-
ния и животни, за да се снаб-
дяват със суровини за произ-
водството на тъкани и дрехи. 
Копринени буби, овце, бобри, 
дори палмови листа са само 
част от естествените ресурси, 
които са били използвани, за 
да посрещнат нуждите на хо-
рата от облекла. В днешно вре-
ме нещата стоят малко по-раз-
лично, след като учените се 
обърнаха към химията и тех-
нологиите, за да създадат нови 
и да подобрят много от позна-
тите тъкани, които днес прие-
маме за даденост. Какво обаче 
струват на хората и природата 
новите и модерни дрехи? До-
колко знаем откъде идват и как 
са обработени платовете за на-
шите дрехи? И всъщност, кол-
ко дрехи ни трябват наистина?

Памук, пестициди и ГМО

Памукът покрива 2,5% от об-
работваемите земи в света, а 
земеделците, отглеждащи па-
мук, използват 16% от всички 
пестициди. Поради това, па-
мукът е считан за най-мръсно-
то културно растение в света. 
Осем от десетте най-използ-
вани пестициди в САЩ при 
отглеждането на памук са кла-
сифицирани като умерено или 
силно опасни от Световната 

здравна организация. 
Алдикарб е вторият най-про-
даван инсектицид за пръска-
не на памук. Той е силно от-
ровен за хората и природата и 
все още се използва в 25 стра-
ни по света, включително и в 
САЩ, където е открит в проби 
от подпочвени води в 16 щата. 
Американската агенция за 
опазване на околната среда (US 
EPA) признава опасността на 
този инсектицид и се е подпи-
сала за спиране на употребата 
му до 2018 г. 
Памукът е една от четири-
те култури в света, които 
най-често се отглеждат генно-
модифицирани: според дан-
ни 89% от соята; 83% от па-
мука; 75% от рапицата и 61% 
от царевицата са ГМО. Според 
проучване на Американския 
департамент по земеделие 
(USDA) 90% от отглеждания в 
САЩ памук е генномодифици-
ран, а за 2011 г. този процент е 
достигнал до 95% и 98% за де-
вет от десетте проучени щата 
производители.
Сегментът на химически про-
дукти, който включва про-
изводството на пестициди, 
показва най-голям ръст в хи-
мическата промишленост. 
Според Американския съвет 
по химическата промишле-
ност, той нараства с 1,5 до 6 
пъти по-бързо от средния го-
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250 МИЛИОНА СА ДЕЦАТА ОТ 5 ДО 
14 Г., ПРИНУДЕНИ ДА РАБОТЯТ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДРЕХИ И 
ОБУВКИ В СВЕТА.

дишен ръст на световния БВП 
(брутен вътрешен продукт).
Един от световните лидери в 
индустрията е Китай, чието 
химическо производство е на-
раснало 6 пъти през послед-
ните 12 години. Най-големите 
химически корпорации про-
дължават да прехвърлят про-

изводствените си мощности 
в Китай. Разходите за труд в 
химическата промишленост 
на Китай са по-малко от 1 евро 
на час, докато за сравнение 
– в Полша са 5 евро, в Герма-
ния – 20 евро на час. В Китай 
разходите за строителство 
също са значително по-ниски, 
което подпомага разширява-
нето на производството. Ки-
тайското правителство също 
така насърчава и учредява-
нето на държавни химически 
компании. Такива компании 
са Sinopec, основана през 2000 
г. и ChemChina, основана през 
2004 година.
Най-големите производители 
на химични продукти в света 
са компании като BASF, Bayer, 
DuPont, Mitsubishi Chemical, 
на които се дължи 40% от све-

товното производство на хи-
микали. Немската компания 
BASF AG е на първо място в 
световната ранглиста. Втората 
по големина немска компания 
Bayer AG, заема четвърто мяс-
то, а американската химиче-
ска компания Dow Chemical 
Company заема второ място в 

света.
Директивата за устойчиво 
използване на пестициди на 
Европейския парламент и на 
Съвета1 е част от усилията на 
Европейския съюз за намаля-
ване на рисковете за човеш-
кото здраве и околната среда. 
Въпреки стремежа към нама-
ляване употребата на вредни 
пестициди, седем от евро-
пейските страни все още не 
са преминали напълно към 
изпълнение на изисквания-
та на настоящата директива в 
националното си законодател-
ство, въпреки че е трябвало да 
го направят преди 26 ноември 
2011 г. На 24 октомври 2012 г. 
Европейската комисия поиска 
от седемте страни, сред кои-
то и България, да приведат 
законодателството си в съот-



92 НАРЪЧНИК НА МУЛТИПЛИКАТОРА

ветствие с европейското. Пет 
страни – Белгия, Дания, Литва, 
Полша и Словения, само час-
тично са внедрили директи-
вата, а другите две  – България 
и Люксембург, не са съобщили 
какви мерки предприемат, за 
да приведат своите собстве-
ни закони в съответствие със 
стандартите, приети от Евро-
пейския съюз.

Памукът в
хранителната верига

Малко хора знаят че само 35% 
от добития памук се използ-
ва за производството на дре-
хи. Между 60% и 70% от тра-
диционно отгледания памук 
завършва в нашата храна ди-
ректно под формата на олио 
или индиректно през млякото 
и месото от животни, хранени 
с фураж на основата на отпа-
дъчни продукти след прера-
ботката на памука  – семена, 
стъбла, клонки, листа. Тези 
отпадъчни продукти обикно-

вено подлежат на последваща 
преработка и от тях се произ-
веждат олио от памучно семе, 
както и добавки за добитък 
и почвени компостни смеси. 
Олиото от памук пък може да 
се открие в бисквити, карто-
фен чипс, салатни сосове, ма-
ринати и други готови храни.2

Отглеждане на
памук в България

По последни данни на агрос-
татистиката към Министер-
ство на земеделието и храните 
през 2014 г. производството на 
памук в България е 326 тона.3 
Изключително малък е обаче 
броят на земеделците, които 
отглеждат влакнодайното рас-
тение – те наброяват само се-
дем. През 70-те и 80-те години 
нивите с памук в България са 
обхващали над 1 000 000 дека-
ра, през 2000 г. те вече са око-
ло 140 000 декара, а през 2014 
г. - 3150 декара. Статистиката 
сочи, че през последните 15 го-
дини площите с памук в Бълга-
рия са се стопили над 300 пъти. 
България има дълбоки тради-
ции в отглеждането на памук. 
Той вирее по нашите земи още 
от ІХ век и заедно с лозата е 
една от най-старите култури 
в страната. От 1930 г. до 1960 г. 
България заема 15-то място в 
света по добив на суров памук, 

16% ОТ ВСИЧКИ 
ПЕСТИЦИДИ В 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
ОТИВАТ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО 
НА ПАМУК.
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като изпреварва дори Гърция. 
Традициите в отглеждането 
на памук в България продъл-
жават до 80-те години, като 
памучните площи се пренасят 
предимно в Южна България, 
в Старозагорско, Хасковско и 
Чирпанско, където са и най-го-
лемите преработвателни фа-
брики на памук.4

Условия на труд в 
текстилните фабрики

Според доклад от 2014 година 
на Центъра за проучване на 
мултинационални корпора-
ции (SOMO - Centre for Research 
on Multinational Corporations) и 
Индийския комитет на Нидер-
ландия (ICN - India Committee 
of the Netherlands)5 заетите 
момичета и жени в тъкачната 
индустрия в щата Тамил Наду 
в Южна Индия понасят сериоз-
ни незачитания на човешките 
и работническите си права. 
Тамил Наду е мястото, където 
е съсредоточено най-голямото 
производство на плетени об-
лекла в света и е основен дос-
тавчик на едни от най-големите 
и най-известни марки облекла 
като Примарк (Primark), Хейнс 
брандс (HanesBrands), Мадър-
кеър (Mothercare) и C&A.
В Тамил Наду има около 1 600 
фабрики, в които работят общо 
над 400 хиляди души, 60% от 

които са момичета и млади 
жени. 
Чрез проучвания и интервюта 
на място сред работници в 5 от 
фабриките в щата е установено 
че млади жени са примамва-
ни за работа във фабриките с 
фалшиви обещания, а работят 
при ужасяващи условия и за-
брани, клонящи към принуди-
телен труд. Хората набиращи 
работна ръка за фабриките 
убеждават родителите от бе-
дните селски райони да изпра-
тят дъщерите си да работят в 
текстилните фабрики с обеща-
ния за добре платена работа, 
добри условия на настаняване, 
три пълноценни хранения на 

Gossypium sp.
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ден, възможности за обучения 
и посещаване на училище, а 
също и с това, че ще им бъде 
платено наведнъж за израбо-
теното за 3 години и така ще 
могат да спестят пари.
Всички от интервюираните ра-
ботници споделят, че живеят в 
помещения на територията на 
фабриките. Отсядането в тези 
помещения е задължително 
за работниците, които идват 
от други населени места. В 
стаите, в които живеят, са на-
станени повече от 35 човека, а 
санитарните условия са само 
най-основните. Баните и тоа-
летните са общи за между 35 и 
45 човека.
Свободното придвижване на 
работниците е в голяма сте-
пен ограничено във всичките 
5 проучени фабрики. На ра-
ботниците не се позволява да 
напускат сами жилищните 
помещения. Те почти нямат 
контакти с външния свят, кое-
то прави престоя много мъчи-
телен за част от работниците, 
защото тъгуват за семействата 
и приятелите си. Те могат да 
контактуват единствено с ро-
дителите си и то само чрез те-
лефоните в жилищните сгра-
ди, в които са настанени. Не 
е разрешено използването на 
мобилни телефони и извънра-
ботните занимания са много 
ограничени. Под претекст за 

спазване на местните тради-
ции момичетата и жените на 
практика са заключвани в по-
мещенията, за да не излизат.
В 4 от проучените фабрики ра-
ботниците трябва да работят 
по 60 и повече часа на седмица 
цяла година, без почивен ден. 
Не може да се отказва извън-
редна работа. Нощните смени 
също са задължителни.
Надзирателите неумолимо 
оказват натиск върху работни-
ците, за да забързват темпото 
си на работа. Във фабриките 
се прилагат унизителни мерки 
за дисциплина. Позволени са 
единствено кратки почивки. 
Условията в работните поме-
щения са неприятни – висока 
влажност, липса на свеж въз-
дух, носещ се из помещенията 
прах от памука.
Често не се предоставят за-
щитни средства, инструктаж 
за трудова безопасност и адек-

В ТАМИЛ НАДУ ИМА 
~1600 ФАБРИКИ, 
В КОИТО РАБОТЯТ 
ОБЩО НАД 400 
000 ДУШИ, 60% ОТ 
КОИТО СА МОМИЧЕТА 
И МЛАДИ ЖЕНИ.



95www.konsumuvai.org

ватни здравословни и безопас-
ни условия на труд.

Колко „зелени“ са
сините ти дънки?

За да се постигне точния отте-
нък на синьото при багренето 
на дънките, памучните влакна 
се потапят поне дузина пъти в 
огромни вани със синтетично 
индиго.
Синтетичното индиго се полу-
чава в химически лаборатории 
и при производството му се 
използват вещества като ани-
лин, сяра, хидросулфат, фор-
малдехид и други, които могат 
да бъдат опасни за хората и за 
околната среда.6 

Някои фабрики разполагат с 
машини, които точно измерват 
концентрацията на багрилото 
в багрилния разтвор, и по този 
начин правят възможно пов-
торно използване на багрилна-
та течност само с допълнител-
но добавяне на ново багрило. 
В развиващите се страни оба-
че, където водата и багрилата 
са евтини, а екологичното за-
конодателство е слабо, фабри-
ки без модерно оборудване 
често изхвърлят багрилните 
течности в близките реки.
Проби, взети от долното те-
чение на реки в близост до 
текстилни фабрики в щата Те-

хуакан, Мексико – районът, в 
който е съсредоточено произ-
водството на дънкови платове, 
показват наличието на олово, 
живак, кадмий и селен. Земе-
делците от района пък се оп-
лакват от засегнати посеви и 
стерилни почви, заради отде-
ляните в околната среда вред-
ни вещества.
Дънките може да бъдат ба-
грени и с естествен индигов 
пигмент добит от растение-
то Indigofera tinctoria, но е ус-
тановено че такъв естествен 
пингмент се използва в едва 
1% от индиговите багрила. Не-
зависимо дали е естествен или 
не, индиговият пигмент не се 
разтваря във вода и затова за 
производството на багрилна 

Indigofera tinctoria
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течност са нужни химически 
разтворители.
За да придобиe характерния 
за дънковия плат износен вид, 
всеки чифт дънки се измива и 
изсветлява многократно, като 
при всеки следващ път се из-
ползват още повече вода и 
енергия.
Дънковият плат може да бъде 
физически протрит с пясък 
или към самoто багрило да се 
добавят химически вещества 
като например калиев перман-
ганат, който е силно отровен 
и съдържа тежки метали. Из-
ползват се също и редица ен-
зими, които при неправилно 
изхвърляне отнемат кислоро-
да от водните басейни, където 
се изсипват.
При търкането и протриване-

то на дънковия плат от своя 
страна се отделя и кварцов 
прах, който може да причини 
възпаление на белите дробо-
ве и силикоза. При скорошно 
изследване сред работници 
отговарящи за протриването 
на дънките в Турция е устано-
вено, че повече от половината 
работници показват признаци 
на силикоза, като средноста-
тистическият работник е на 
възраст 23 години и работи във 
фабриката от 3 години.

Като алтернатива за състаря-
ването и протриването на дън-
ковия плат в някои фабрики 
използват озон, който се полу-
чава при разлагане на кисло-
род под действието на ултра-
виолетова светлина. Озонът 
след това се разтваря във вода 
или се смесва с водна пара и с 
него се пръскат дънките в спе-
циални запечатани камери.7  

Копчета и ципове

Освен дънковия плат, за да 
стигнат дънките до крайния 
потребител, е нужно да им бъ-
дат пришити копчета, ципове, 
а често и допълнителни укра-
си. За производството на ци-
повете и копчетата на дънките 
се използва месинг, направен 
от мед и цинк. Добиването и 
преработката на тези метали 

40 000 КМ. 
ИЗМИНАВА ЕДИН 
ЧИФТ ДЪНКИ 
В ПРОЦЕСА 
НА НЕГОВОТО 
ПРОИЗВОДСТВО - 
ТОЧНО КОЛКОТО 
Е ОБИКОЛКАТА НА 
ЗЕМЯТА ОКОЛО 
ЕКВАТОРА.
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обхваща цяла серия от вредни 
практики и вещества – от из-
ползването на киселини при 
минния добив до замърсява-
нето на въздуха с тежки мета-
ли като кадмий и олово.7

Пътят на дънките

В условията на глобална ико-
номика, пътят, който измина-
ва един чифт дънки се равнява 
на 40 000 км. - точно колкото 
е обиколката на Земята около 
екватора.8 

Пътят на дънките започва в 
Индия или Китай, където се 
отглежда около 65% от памука 
в света. За производството на 
памучните тъкани памукът се 
обработва с швейцарски ма-
шини в Китай, откъдето за-
минава за Тайван за обагряне 
с химическо индиго от Герма-
ния. Материята заминава за 
Полша, където се тъче. Всички 
останали “подправки” на дън-
ките се прибавят във Филипи-
ните. Това се случва в шиваш-
ки цехове - т.нар. “sweatshops”, 
находящи се в отделно обосо-
бени зони за производство на 
стоки за износ.9 За ефекта на 
износването, дънките се обра-
ботват в Гърция или Турция. 
Пътешествието на дънките 
най-често завършва в Африка, 
където отиват старите дрехи 
на европейците. 

Други тъкани
Полиестер и найлон 

Те са направени от вещества, 
производни на петрола, и не 
са биоразградими, така че са 
неустойчиви на 2 нива. Про-
блем е и факта, че при произ-
водството на найлон се отделя 
диазотен оксид, който е пар-
ников газ 310 пъти по-силен от 
въглеродния диоксид.10

Вискоза

Вискозата е полусинтетична 
материя често наричана „из-
куствена коприна“. Тя се про-
извежда на основата на целу-
лозни влакна, които се добиват 
от различни дървесни видове 
или памук. Вискозата е мека 
тъкан, която често се използва 
за производството на различ-
ни дрехи и техни части – ро-
кли, тениски, подплати на пал-
та и др. Използва се също при 
индустриалното производ-
ството на прежда, за дамаски и 
килими.11,12 

Вълна

На всяко ниво от производ-
ството, от развъждането до 
обработката на вълната срещу 
молци, вълнената индустрия 
оказва влияние върху почвата, 
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въздуха и водата. Произведе-
ния от добитъка тор значител-
но допринася за увеличаване 
на парниковите газове в ат-
мосферата за последните 250 
години.
В Нова Зеландия емисиите от 
метан (основна причина за 
който са овцете) представляват 
повече от 90% от емисиите на 
парникови газове в страната.
Друг голям проблем, свързан 
с добива на вълна, е вредното 
въздействие на инсектициди-
те и фунгицидите, с които се 
пръскат овцете. Тези препа-
рати са отровни и причиняват 
здравословни проблеми на ра-
ботниците, както и вреди на 
околната среда.13

Кожа

Кожата е естествен материал, 
който в необработено състоя-
ние е напълно биоразградим. 
В миналото за обработка на 
кожата са се използвали пушек 
за изсушаване и растителни 
багрила за процеса на багрене.
Понастоящем обработката на 
кожата преминава през из-
сушаване със сол, последва-
що отмиване на солта с вода, 
следва процес на щавене, при 
който обикновено се използват 
тежки метали, като например 
хром под формата на хромен 
сулфат. 

Като всички тежки метали, 
хромът се натрупва в органи-
зма. При досег с кожата ше-
ствалентният хром може да 
причини обриви, дерматити 
и алергични реакции, а при 
вдишване – дразнене на гор-
ните дихателни пътища, брон-
хиални спазми и задъхване.14,15

Алтернативи

Биологично отглеждан памук
Към 2006 г. органичният па-
мук (отглеждан без употреба-
та на пестициди и изкуствени 
торове) е по-малко от 0,1% от 
отглеждания памук в световен 
мащаб. Пазарът за органичен 
памук обаче бавно се разраст-
ва, като най-голям производи-
тел е Турция, а в САЩ – щата 
Тексас. Вече редица компании, 
сред които Патагония, Найк, 
Тимбърланд, продават дрехи 
от органичен памук.16 Купува-
нето на органичен памук има 
редица ползи за природата, 
като премахване на пестици-
дите от околната среда, както 
и от хранителната верига. Сер-
тификатите, които гарантират 
биологично отглеждане на па-
мука, са “био” (сертификатът за 
биологично земеделие на Евро-
пейския съюз), “USDA Organic” 
(Сертификат за биологично 
земеделие на Департамент по 
земеделие на САЩ) и др. 
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Дрехи втора употреба

Дрехите втора употреба може 
да се окажат по-добрия и дори 
по-здравословен избор, вклю-
чително и за бебешки дрехи. 
Това е така, тъй като те са има-
ли време да се освободят от 
част от вредните химикали, 
използвани при производство-
то им.17,18 

Кампании за справедливо 
отношение към работещите 
в текстилната индустрия

“Кампанията за чисти дре-
хи”19 и “Трудът зад етикета”20 
са световни инициативи за 
защита на човешките права 
и подобряване условията на 
труд на работещите в текстил-
ната индустрия. Те провеж-
дат образователни кампании 
сред потребителите, провеж-
дат проучвания, лобират сред 
компаниите и правителствата 
и предлагат директна подкре-
па на работниците в борбата 
им за защита на техните права 
и условия на труд. 
Сертификатът “Fair Trade” на 
Международната организа-
цията за справедлива търго-
вия и сертифициране (Fairtrade 
International) се посвещава на 
борбата с бедността, като се 
стреми да осигури по-голяма 
справедливост в международ-

ната търговия. Сертификатът 
служи за гаранция, че работ-
ниците, които са участвали 
във всички етапи на производ-
ство на дрехата, са получили 
справедливо възнаграждение 
за труда си.
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Подходящи слайдове за тема-
та са витрини на магазини за 
дрехи.

Помощни въпроси за започва-
не и при провеждане на спир-
ката: Колко често си купувате 
нова дреха? Каква? Откъде са 
дрехите, които си купувате? От 
кой магазин? От коя държава? 
А откъде е материалът, с който 
са изработени? Кой е най-без-
опасният за хората материал 
за дрехи? Колко пъти новите 
дънки обикалят света, докато 
стигнат до нас? Какво правите 
със старите си дрехи?

Заключителен въпрос за дис-
кутиране на алтернативите по 
темата: 
Какво би могъл да направи 
всеки от нас, като отговорен 
потребител, за да намали еко-
логичния и социалния си отпе-
чатък от употребата на дрехи? 

Дрехи
Методическа част

Методи
Световно пътешествие на 
дънките

Цел: Представяне на соци-
алното, икономическо и еко-
логично въздействие на гло-
бализирания производствен 
процес на дрехите по примера 
на дънките. 
Материали: Информационни 
картони с различните звена 
от глобалната производствена 
верига на дънките и надуваема 
топка-глобус.
Указание за провеждане: 
Десет участника получават по 
един инфо-картон с различ-
ните етапи от производство-
то на дънките. Останалите в 
групата се разпределят към 
тях, така че всеки да е анга-
жиран с определен текст. Все-
ки участник или двойка учас-
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тници при група над 10 човека 
прочита пред останалите своя 
инфо-картон високо и ясно. 
Задачата е участниците да 
подредят производствените 
етапи, като поставят съответ-
ните картони на земята. След 
като са подредени в правилния 
ред, всяка група отново изчи-
та текста и на топката-глобус 
посочва държавата, където се 
извършва описаната дейност. 
Накрая водещият обобщава, 
като представя равносметката.
Участници: 10 участници с 
информационни картони.
Текстове за 
информационните картони:
1. Дънките се правят от 

памук, който се отглежда 
най-вече в Индия. 
Отглежда се предимно 
в големи плантации от 
монокултури. Използва 
се много вода, изкуствени 
торове и препарати за 
растителна защита. 
Пестицидите редовно 
причиняват натравяния 
на работниците в 
плантациите, на водата 
и на почвата, като 
интоксикират и самото 
растение. Органичното 
отглеждане е трудно 
заради ниските цени на 
световния пазар. Освен 
това производителите на 
пестициди и изкуствени 

торове прилагат натиск. 
Банките също участват в 
този натиск, защото дават 
кредит на индийските 
производители на памук, 
само ако вложат 50% 
от него в пестициди и 
торове. В засяването на 
памук участват около 450 
000 деца. 

2. Отгледан в Индия, 
памукът се изпраща към 
Китай. Там се обработва 
с швейцарски машини, 
за да бъдат произведени 
памучните тъкани.

3. Оттам заминава за 
Тайван и се обагря с 
химическо индиго от 
Германия. Багренето 
е процес със силно 
екологично въздействие. 
В Тайван изискванията 
за опазване на околната 
среда са много по-ниски 
в сравнение с тези в ЕС и 
често се случват аварии и 
замърсявания. 

4. След това материята се 
тъче в Полша. Хората, 
които работят това 
страдат от т.нар. Веберова 
кашлица, защото дишат 
химизираните памучни 
влакна.

5. Препаратите за миене 
и избелване на дънките 
идват от Франция.

6. Дизайнът и кройката на 
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дънките се изпращат от 
Швеция до Филипините 
по имейл.

7. Във Филипините се 
прибавят всички 
останали “подправки” на 
дънките. Това се случва 
в т.нар. “sweatshop”, 
находящи се в отделно 
обособени зони за 
производство на стоки за 
износ.

8. После дънките се 
обработват с пемза 
в Гърция. Понякога 
ефектът на износването 
се прави чрез натъркване 
с пясък, напр. в Турция, 
при което работниците 
не носят предпазни 
средства, вдишват 
фините прахови частици 
и заболяват от различни 
болести на дихателните 
пътища.

9. Накрая пристигат в 
България, при нас. В 
магазини като този, пред 
който се намираме. Така, 
обаче, не приключва 
пътят на дънките. Какво 
правите със старите си 
дънки?

10.  Африка – там отиват 
старите дрехи на 
европейците. От една 
страна това е добре, 
защото дава възможност 
на хората изобщо да си 

купят дънки. От друга 
страна, възпрепятства 
местното производство 
на дрехи, защото то не 
може да се конкурира с 
евтините стари дрехи на 
Европа.

Равносметката: дънките са 
ключово понятие, свързано с 
глобализацията – сигурно са 
видяли повече от света, откол-
кото всички от нас, взети за-
едно. Проследихме историята, 
която пазят в себе си нашите 
дрехи – световно пътешествие 
от 40 000 км., свързано с от-
глеждане на памук, пестици-
ди, багрене, работа в шивашки 
цехове. Общо взето – серио-
зен разход на ресурси за доста 
кратко сезонно ползване спря-
мо модните течения. 
Заключителен въпрос към 
участниците: Какво можем 
да направим, за да променим 
тази ситуация в положителна 
посока?

Историята на шивачките

Цел: Запознаване с услови-
ята на труд в текстилните 
фабрики.
Материали: Роли на жени 
шивачки.
Указание за провеждане: 
Пет участници получават по 
една роля. Четат я високо и 
ясно, така че всички останали 
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да чуят текста. Ролите се че-
тат в последователност Томас 
Кийн – Прия – Саргам – Нан-
дини – Рани. В заключение 
водещият обобщава информа-
цията, представена в ролите: 
излъгани родители и млади 
момичета от села в Индия за 
условията на работа в шиваш-
ките фабрики (образование, 
храна, заплащане); настанени 
по 35 човека в помещение, ня-
мат право да излизат; работят 
по 60 часа на седмица (6 дни по 
10 часа). 
С групата се дискутират въ-
просите: Смятате ли, че това, 
което се случва в Тамил Наду 
е справедливо? Защо? Как смя-
тате, защо това се случва? Не-
обходимо ли е? Какви решения 
на този проблем бихте предло-
жили? А какво може да напра-
ви всеки от нас, за да повлияе 
положително на ситуацията? 
След задаване на всеки въпрос 
се изчакват коментарите на 
участниците. 
Участници: 5 с роли, остана-
лите следят информацията.
Текстове за ролите:
1. Томас Кийн - Директор на 

Центъра за проучване на 
мултинационални корпо-
рации. Според доклад, 
който нашият център, в 
сътрудничество с незави-
сима неправителствена 
организация, изготви 

през 2014 година, заети-
те момичета и жени в 
тъкачната индустрия в 
щата Тамил Наду в Южна 
Индия понасят сериозни 
незачитания на човеш-
ките и работническите 
си права. Проучването 
на място се проведе чрез 
интервюта сред работни-
ци от 5 фабрики в щата. 
Тамил Наду е мястото, 
където е съсредоточено 
най-голямото производ-
ство на плетени облекла в 
света и е основен достав-
чик на едни от най-голе-
мите и най-известните 
марки дрехи.

2. Прия (на индийски Priya 
означава възлюбена) Преди 
година, едни хора, които 
набираха работници за 
фабрика в Тамил Наду, 
дойдоха в нашето село. 
Разговаряха с родители-
те ми и обещаха, че ако 
отида да работя при тях, 
ще получа добре платена 
работа, добри условия на 
настаняване, три пълно-
ценни хранения на ден, 
възможности за обучения 
и посещаване на учили-
ще. Затова отидох.

3. Саргам (на индийски 
Sargam означава мелодия)  
Родителите на Прия ка-
заха за тази възможност 
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и на моето семейство. 
Мама и татко ме изпрати-
ха, като всички се надя-
вахме, че там ще живея 
по-добре. Всъщност, тук 
условията са много по-ло-
ши. Живеем в помещения 
на територията на фабри-
ките. В стаите са наста-
нени по над 35 човека. 
Баните и тоалетните са 
общи за 35 - 45 човека.

4. Нандини (име на богиня, на 
индийски Nandini означава 
свещена крава) Аз съм на 
16 години, от село Каши-
пура, щата Карнатака. Не 
съм излизала от фабрика-
та, откакто дойдох. Дори 
не ни позволяват да на-
пускаме сами жилищните 
помещения. Нямам други 
контакти, освен с оста-
налите жени и момичета 
тук. Позволяват ми да се 
обаждам единствено на 
родителите си от телефо-
на в жилищната сграда, 
където съм настанена. 
Забранени са мобилните 
телефони. Казват, че така 
повеляват местните тра-
диции  –  момичетата и 
жените не излизат. Това, 
обаче, е много мъчително 
за мен, много ми липсва 
семейството и приятели-
те от Кашипура. 

5. Рани (на индийски Rani оз-

начава кралица) Работим 
по 60 и повече часа на 
седмица цяла година, без 
почивен ден. Не можем 
да отказваме извънредна 
работа. Нощните смени 
също са задължител-
ни. Позволяват ни само 
кратки почивки. Над-
зирателите все ни карат 
да забързваме темпото 
на работа. Унижават ни, 
за да поддържат дисци-
плината. Цехът, в който 
работя, е много тъмен 
и влажен, липсва свеж 
въздух. Вече работя тук 
повече от 2 години и не са 
ми плащали. Казаха, че 
ще ни платят наведнъж за 
изработеното за 3 години 
и така ще мога да спестя 
пари.

Манекен

Цел: Да предостави възмож-
ност на участниците, да уста-
новят връзка между дрехите, 
представени от „манекена“ и 
изобразените на ламинирани-
те снимки производители и 
тъкани.
Материали: разпечатани и 
ламинирани снимки (изобра-
зяващи различни държави, 
тъкани, ресурси), пробити и 
с прокарана през тях връз-
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ка (като етикети); безопасни 
игли; тънък маркер за писа-
не; бели картончета с дупка и 
връзка (като етикети).
Указания за провеждане:
Участниците се разделят по 
двойки или на екипи, спо-
ред големината на групата и 
времето, с което разполага-
те. Всички необходими мате-
риали се поставят на удобно 
за разглеждане място или на 
земята.

Във всяка двойка или екип 
трябва да има един човек, кой-
то да служи като “манекен”, 
като е добре това да е човекът, 
облечен с най-много или раз-
нообразни дрехи. Участни-
ците имат на разположение 3 
минути да закачат на своя “ма-
некен” всички снимки, които 
мислят, че по някакъв начин са 
свързани с държавата на про-
изводство, материя или др. от 
дрехите на “манекена”, като 
внимателно разглеждат етике-
тите на дрехите и по възмож-
ност получават информация 
от “манекена” за съответната 
дреха.

След това всяка двойка или 
екип прави модно ревю като 
участниците обясняват какви 
снимки са поставили на своя 
“манекен” и защо. Ако има 
няколко “манекена” с еднак-

ви снимки по тях, следващият 
екип само допълва вече споме-
натите аспекти. 

По преценка на мултиплика-
тора към снимките, които се 
закачат на “манекена”, може да 
се сложат и бели картончета, 
на които се записва дали дре-
хата е нова, втора употреба, 
взета на заем от приятел или 
предположения за цената й.
Мултипликаторът добавя ин-
формация към отделните 
снимки в удобен момент и при 
необходимост. След приключ-
ване на ревюто се прави диску-
сия по засегнатите при ревюто 
аспекти от производството на 
дрехи.

Асоциация със снимки

Цел: Запознаване на участни-
ците с глобални социални и 
екологични въздействия при 
производството и потребле-
нието на текстилни продукти.
Материали: 24 ламинирани 
снимки от дейност Манекен 
(памук, крава, руда, бамбук и 
т.н.), снимка със сертификати 
bio и fair trade.
Указания за провеждане: 
Всеки участник избира сним-
ка и споделя по какъв начин е 
свързана с производството и 
потреблението на дрехи. Му-
лтипликаторът добавя факти 
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към всяка снимка, разяснява 
изображенията. Снимките са 
описани и факти към тях са 
предложени в примерния план 
за провеждане на тема Дрехи 
на закрито. 
В заключение мултипликато-
рът задава въпроси, за да про-
вокира дискусия, например: 
Какви социални и екологични 
проблеми, свързани с произ-
водството на дрехи, коменти-
рахме? Кое най-силно ви впе-

чатли? Защо? Възприемате ли 
това състояние на текстилната 
индустрия за нормално? Спра-
ведлива ли е според вас цената 
на дрехите, които си купува-
ме? За вас какво е важно, кога-
то избирате нова дреха? След 
този тур, мислите ли, че ще 
промените нещо в начина си 
на пазаруване на дрехи? Как-
во? Какви решения можем да 
вземем ние като потребители, 
за да променим ситуацията?

Benthoctopus levis
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Обувки 
Инфочаст

Общ поглед

Фокус на темата

Алтернативи

Методи (игри)

Материали

Условия на труд. Несправедливо 
възнаграждение на всички агенти в търговската 
верига. Естествени и изкуствени материали в 
обувната индустрия. Асемблиране. 

Социална несправедливост в обувната 
индустрия - детски труд и подпрагови 
възнаграждения. Продуктов дизайн, 
устойчивост и неразумна употреба на ресурси. 

Потребителски бойкот. Избор на естествени 
материали. Марки на отговорни компании.

Обувка – пъзел 
Беседа за обувките

Пъзел-части на обувка, снимка на обувка с 
проценти печалба, торбички със стотинки. 
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В света 34 милиона чифта 
обувки се произвеждат дневно 
или над 25 милиарда чифта на 
година. През 2009 г. от тях в Ев-
ропа са произведени само 5% 
– продукция, която е предим-
но скъпа и предназначена за 
луксозните пазари. Повечето 
обувки, които употребяваме, 
се изработват в развиващите 
се страни. Индия, Китай, Виет-
нам и Индонезия са четирите 
топ страни, изнасящи обувки 
за Европейския съюз. 
20,8 милиона са децата-ра-
ботници в света, които се тру-
дят именно в производството 
– фабрики за дрехи, обувки, 
килими и други. Много от хра-
ните и ежедневните продукти, 
които ползваме, идват при нас 
на цената на тяхното здраве, 
образование и човешки права.
След попадане в “sweatshop” 
(мрачните многолюдни произ-
водствени цехове), насилието 
е устно и физическо. Младите 
работници никога не успяват 
да спечелят някакви пари; ни-
кога не получават образование 
и работят, докато са физиче-
ски годни. Те са сграбчени от 
цикъла на бедността, от който 
трудно се излиза. 

Индийската обувна индустрия 
е втора след китайската - ус-
тановено е, че над 25 000 деца 
лепят и сглобяват обувки само 

в Индия. Те работят в шумни, 
прашни, тъмни и невенти-
лирани помещения, където 
страдат от кожни и дихателни 
проблеми. Изследванията по-
казват, че в обувната индус-
трия работят предимно малки 
момчета, докато момичетата 
се наемат в текстилната.
Заплащането за работата – 
независимо дали на деца или 
възрастни – е традиционно 
ниско, заради неквалифици-
рания труд и основните уме-
ния, които се изискват за из-
вършването й. Оказва се обаче, 
че често възнагражденията не 
отговарят дори на минимал-
ните заплащания по закон и 
не са достатъчни да осигурят 
на работниците базовите им 
нужди: подслон, храна, здра-
веопазване, дрехи или обувки 
(каква ирония само...). Работ-
ниците в обувната индустрия 

В MIT УСТАНОВЯВАТ, 
ЧЕ ОБУВКИТЕ 
СЕ ПРАВЯТ ОТ 
26 РАЗЛИЧНИ 

МАТЕРИАЛА, КАТО 
ЗА АСЕМБЛИРАНЕТО 
ИМ СА НЕОБХОДИМИ 

360 РАЗЛИЧНИ 
СТЪПКИ.
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в Китай, например, получа-
ват 1,37 долара дневно, дока-
то минималното заплащане, 
необходимо им за покриване 
на основните им нужди, е 2,35 
долара. Разлика от по-малко 
от долар, която обаче може да 
промени много съдби.
Кой плаща и кой печели от но-
вите ни обувки? 50% от цената 
на всеки чифт обувки отива при 
магазина-търговец, откъдето 
е закупен. 13% от цената е пе-
чалбата на производителя, 11% 
отиват за развойна дейност, 9% 
са предназначени за реклама, 
8% за материалите за чифта, 
5% са разходите за транспорт, 
а за всички останали разходи 
и за заплащане на работни-
ците остават...4% от цената на 

новите ни обувки. Както е ви-
дно, доброто възнаграждение 
не е приоритетно за големите 
компании-производители.
Здравните рискове са свърза-
ни с материалите използвани в 
обувната индустрия, които ос-
новно са базирани на петрол-
ни продукти. Например EVA е 
широко разпространено веще-
ство при направата на обувки 
и детски играчки - съкращение 
от етилен-винилацетат (ако 
пластмасата мирише на оцет, 
положително е EVA). Пробле-
мът е, че широко използва-
ният EVA става по-пластичен 
с помощта на канцерогена 
формамид.
Исторически преди употре-
бата на синтетика за качест-
вен еластичен материал се е 
ползвал сок от Бразилска хевея 
(Hevea brasiliensis), която расте 
около екватора. Чак след нача-
лото на Втората световна вой-
на се внедряват заместващите 
(ерзац) технологии, които не 
пощадяват и този сектор - на-
влизат лошокачествените син-
тетични гуми.

В MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) учени изследват 
обувки и установяват, че две 
трети или 68% от генерирани-
те от обувките емисии въгле-
роден диоксид идват от произ-
водствения процес. Процентът 

“70% ОТ 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА 
СРЕДА СЕ 
ПЛАНИРА ОЩЕ НА 
ЕТАП ПРОДУКТОВ 
ДИЗАЙН.”

-KIRSI NIINIMÄKI
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е удивително висок за стока, 
която не изисква електрое-
нергия при използването й. 
Изследваните от тях обувки са 
били направени от 26 различ-
ни материала, като за асембли-
рането им са били необходими 
360 различни стъпки...учените 
установяват, че материалите са 
много ключови при изработка-
та на продукта и могат да уве-
личат значително въглеродния 
му отпечатък. В допълнение, 
много от цеховете в Китай, 
които се занимават с асембли-
ране на обувки, се захранват с 
въглища, което допринася за 
още по-голям въглероден от-
печатък в индустрията.
Разбира се, адаптация тече и в 
обувната индустрия в посока 
социални, екологични и ико-
номически подобрения. Все 
по-голяма част от ползваните 
кожи произхождат от крави, 
които са отглеждани за месо 
или мляко. По дефиниция ко-
жите са възобновяем ресурс. 
Поради това естествената кожа 
се явява устойчива алтернати-
ва на материалите, базирани 
на петрол, които се използ-
ват в обувната индустрия. Не 
бива обаче да забравяме, че 
интензивното отглеждане на 
добитък, за месо и/или кожа, 
води до мащабно обезлесява-
не в страни като Бразилия (за 
повече информация, виж тема 

Месо).
Според WWF, при производ-
ството на синтетични гуми 
се генерират повече отпадъ-
ци от обема на произведената 
продукция. През 2009 г. ки-
тайската кожарска индустрия 
е била отговорна за близо 250 
милиона тона отпадъчни води. 
Същата индустрия за 2010 г. 
има списък от 850 нарушения, 
свързани със замърсяване на 
околната среда.
Устойчивостта не е проста ра-
бота - ясно е, че кожарите със 
сигурност замърсяват, но пе-
тролът нанася друга палитра 
от щети. От избора ни на про-
дукт ще зависи дали да съ-
ществува един или друг тър-
говски модел. Макар и често да 
не го осъзнаваме, консумато-
рите са силни в консумативно-
то общество.

По данни на Intertek (2011), кон-
сумацията на обувки се удвоя-
ва на всеки двадесет години - 
сигурен признак, че се намира 
в неустойчив, експоненциален 
ръст. Вместо да спомагаме за 
този ръст, можем да не изхвър-
ляме чифта обувки при всяка 
най-малка повреда - можем 
да го поправяме, така от една 
страна ще ползваме обувките 
по-дълго време, а от друга ще 
подпомогнем обущарския за-
наят, който може и да изчезне, 
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ако няма нужда от него.
Положителни тенденции при 
производството на обувки са 
намаляването на енергийна-
та интензивност на продукта, 
намаляване на водния отпеча-
тък, заустване на отпадъчните 
води в пречиствателни стан-
ции и опити за намаляване 
на екологичния отпечатък на 
производството, чрез намаля-
ване на килограмите, нужни за 
обработка на квадратен метър 
кожа. Някои от веществата, 
които се ползват в кожарска-
та индустрия и респективно 
в обувната, са или съдържат 
амоняк, хром, сулфиди, хлори-
ди и сулфати.
През 2011 г. Puma предприе 
мерки поне да разбере какво 
е цялостното влияние върху 
околната среда на компания-
та, въпреки че това не решава 
основните проблеми на произ-
водството и въобще на продук-
товия дизайн в 21-ви век.
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Подходящи слайдове за тема-
та са витрини на магазини за 
обувки.

Помощни въпроси за започва-
не и при провеждане на спир-
ката: Колко често си купувате 
нови обувки? Каква марка са 
обувките ви? Къде са произве-
дени? А знаете ли какви хора 
са работили за производството 
им? Колко струваха последни-
те обувки, които си купихте? 
Какви са разходите, които по-
крива тази цена, кой печели? 

Заключителен въпрос за дис-
кутиране на алтернативите по 
темата: 
Какво би могъл да направи 
всеки от нас, като отговорен 
потребител, за да намали еко-
логичния и социалния си отпе-
чатък от употребата на обувки? 

Обувки
Методическа част 

Методи
Обувка-пъзел

Цел: На участниците да ста-
не ясно каква част от цената, 
платена за обувката, отива за 
работниците и каква – в оста-
налите компоненти на цената 
– маркетинг и реклама, мате-
риали, транспорт и т.н.
Материали: Пъзел-части на 
обувка, снимка на обувка с 
проценти печaлба, торбички 
със стотинки.
Указание за провеждане: 
Мултипликаторът обяснява 
на групата, че за да е по-лесно 
пресмятането в играта, се при-
ема, че чифт маратонки струва 
100 лв. На 1 или 2 произволни 
ученика се дава обувката пъ-
зел, за да я наредят на земята, 
така че всички да я виждат. 
Пояснява се, че процентите 
показват разпределението на 
печалбата от чифта обувки за 
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реклама, материали и т.н. Уче-
ниците изказват предположе-
ния за какво се отнасят съот-
ветните проценти. Водещият 
поставя ламинираната снимка 
на обувка, на която е посочено 
разпределението на печалбата 
до обувката-пъзел. Учениците 
коментират снимките. Мул-
типликаторът разяснява и до-
пълва информация за различ-
ните етапи от производството 
и търговията на обувките, как-
то следва:  
• 50% - търговец - включва 

ДДС и другите разходи на 
търговеца (заплата на про-
давача, наем на помещение, 
ток, вода и т.н.), печалбата.

• 13% - печалбата за фирма-
та, като чистата печалба е 
между 5-10 % от оборота. 
Сумите са променливи в 
годините, но тенденцията е 
към увеличаване. 

• 11% - развойната дейност 
- научните изследвания, 
които се правят за подобря-
ване на продуктите. 

• 9% - реклама. Тук се включ-
ват и хонорарите на спорт-
ните звезди, които рекла-
мират тези продукти, напр., 
Бербатов е рекламно лице 
на Адидас, също и Дейвид 
Бекъм. 

• 8% - материали – цената 
за закупуване на ресурси, 
които се влагат в обувките 

и за основната обработка на 
тези ресурси.

• 5% - транспорт.
• 4% - други разходи - всички 

останали производствени 
разходи.

Участниците коментират къде 
би могло да се включва въз-
награждението на работници-
те в обувните фабрики, колко 
от 100-те лв. печели един ра-
ботник. Събират се предполо-
жения и след това на един от 
участниците се дава торбичка 
със стотинки. Мултиплика-
торът пояснява, че това е въз-
награждението, което един 
работник печели за чифт про-
изведени маратонки. Участ-
никът преброява 40 стотинки. 
Останалите разсъждават вър-
ху това дали тази сума е дос-
татъчна за живот. Мултипли-
каторът пояснява, че 40 ст. са 
много малко за нормален жи-
вот, дори за бедните страни, 
където се произвеждат мара-
тонките. Събират се предпо-
ложения какво възнагражде-
ние му е необходимо, за да се 
издържа, да може да храни де-
цата си и да ги изпрати на учи-
лище. Дава се втора торбичка, 
на друг участник. Вътре има 76 
стотинки. Дискутира се дали, 
ако крайният клиент допла-
ти разликата от 36 стотинки 
за маратонките от 100 лв., ще 
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може да осигури по-добър жи-
вот на съответния работник. 
Водещият преценява какво да 
коментира, да подчертае, да 
разясни. 
Участници: 1-2 за редене на 
обувката-пъзел, 2 за торбич-
ки със стотинки, останалите 
коментират.

Беседа за обувките

Цел: Провокиране на кри-
тично мислене относно про-
изводството и потребление-
то на обувки от изкуствени 
материали.
Указание за провеждане: 
Провежда се беседа между му-
лтипликатора и участниците в 
тура, при която мултиплика-
торът добавя информация по 
отделните въпроси. Примерни 
въпроси:
Според вас защо въобще са на-
влезли изкуствените гуми в 
производството на обувки?
Редно ли е деца да пришиват 
токсични за околната среда 
парчета плат, които западни-
ят консуматор да купува на 
безценица?
Ако знаете, че за производ-
ството на определени обув-
ки са работили деца в тежки 
условия на труд, бихте ли ги 
купили?

Смятате ли, че е справедливо 
да се работи в подобни усло-
вия на труд? Има даже сканди-
навско риалити за това, казва 
се “Sweatshop Deadly Fashion”. 
Гледайте го, съветваме ви.
Беседата постепенно премина-
ва в дискусия между участни-
ците, като мултипликаторът 
само я направлява. В процеса 
на дискутиране задава въпрос, 
въвежда понятието „потреби-
телски бойкот“ и формулира 
извода, ако това не е направе-
но от учениците. 

Въпрос: Вие бихте ли отказа-
ли да консумирате определени 
стоки, за които знаете, че се 
нарушават етичните норми?
Потребителски бойкот: Изби-
рателен отказ от консумиране 
на определени стоки, за които 
знаем, че нарушават етични-
те норми. Целта е създаване 
на икономически натиск вър-
ху производителя чрез без-
действие от страна на потреби-
теля, което води до финансови 
загуби за производителя.

Извод: От нас зависи да избе-
рем търговска марка, за която 
знаем, че съблюдава освен еко-
логичните и определени етич-
ни норми, които оценяваме 
като важни.
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Джаджи
Инфочаст

Общ поглед

Фокус на темата

Алтернативи

Методи (игри)

Материали

Ценни и редки метали в електрониката. 
Екологично въздействие при изкопаването и 
извличането на металите. Условия на труд – 
мини, фабрики. Детски труд. Разход на енергия. 
Опаковки и отпадъци. Социални и екологични 
проблеми с електронните отпадъци. 

Ценни и редки метали в електрониката. 
Социални проблеми в добива, производството 
и рециклирането на електроника. Понятие за 
електроенергия.

Продължително използване на един и същи 
уред. Втора употреба. Пестене на енергия при 
използването на електроуреда.

Мобилен телефон
Казус
Опаковки и енергия
ЕлектроТехническа спаведливост

Мобилен телефон 
Листчета със ситуации
Опаковка на дребна техника за онагледяване
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Електронните джаджи – мо-
билни телефони, MP3 устрой-
ства, таблети, лаптопи и др. – 
които ни създават недостъпен 
в миналото комфорт, доприна-
сят със свръхтехнологичността 
си за замърсяването на окол-
ната среда и социалната не-
справедливост. От една стра-
на, голямо количество енергия 
отива за добиване на нужните 
метали за изработка на чипо-
вете и интегралните схеми на 
устройствата, а условията за 
този тип работа са критични. 
От друга страна, 41,8 милиона 
тона са електронните отпа-
дъци от целия свят за 2014 г. 
и ако настоящите тенденции 
се запазят до 2018 г., светът 
ще изхвърля 50 милиона тона 
годишно. Eдва една шеста от 
е-отпадъците за 2014 г. e билa 
рециклиранa (приблизително 
6,5 милиона тона), сочат да-
нните от проучване на универ-
ситета на ООН (UNU). И докато 
Глобалния Север продължава 
да ъпдейтва и потребява все 
по-нови джаджи, на Глобалния 
Юг е оставено да се справя с ог-
ромния електронен отпадък.

Производството

Технологиите, които различ-
ните компании използват, за 
да произведат продуктите си, 
включват опасни процеси и 

вещества, които могат да нане-
сат или задължително нанасят 
щета, ако попаднат в природа-
та (батерии, чипове). В допъл-
нение, в рудниците, в които се 
добиват нужните минерали и 
метали, работят хора, включи-
телно деца, при нездравослов-
ни и често опасни условия на 
труд.
Алтернатива на добивът чрез 
мини отдавна има - биолий-
чингът, метод обработващ 
стари хвостохранилища и 
сгуроотвали с цел извличане 
на ценните материали от тях. 
Така се решава екологичен 
проблем, създават се работни 
места и относително евтино се 
извличат ценни метали от ста-
ри мини и ниско концентрира-
ни руди. Има и още алтернати-
ви, например използването на 
по-малко материален ресурс, 
нужен за живота ни.

Употребата и StandBy 
режимът

Електронните устройства, би-
дейки част от стила на живот и 
личната изява, биват заменяни 
по-често. Най-често се заменят 
мобилните телефони – средно 
на всеки 22 месеца, музикал-
ния плейър – на всеки три го-
дини, а телевизорите средно се 
ползват по 10 години.
Разумното използване на енер-
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гията е един от най-острите 
проблеми на човечеството. Ос-
тавено включено в контакта, 
без да зарежда телефон, заряд-
ното устройство изразходва по 
1 W всеки час. За една година 
това прави около 9 киловатчаса 
изразходена електроенергия 
и респективното количество 
парникови газове. Сметката за 
ток също нараства без необхо-
димост, а и да не забравяме за 
климатичните промени, които 
ускоряваме, колкото повече 
енергия използваме. Всичко 
зависи от нас.
Над 70% от домакинствата във 
Великобритания, оставят уре-
дите си в режим на изчаква-
не, вместо да ги изключват от 
мрежата. Това важи за 98% от 
телевизорите и зарядните ус-
тройства за телефони.
А откъде идва електроенер-
гията? За съжаление не от 

Слънето и вятъра. В момен-
та продължава използването 
на неефективните и вредни 
лигнитни въглища за произ-
водство на електроенергия в 
ТЕЦ-ове, оборудвани с вехта 
технология при липсващи се-
роочистващи инсталации – 
около половината от тока идва 
от там. В резултат на това Бъл-
гария е сред страните с най-за-
мърсен въздух в Европа. Всяка 
година в страната ни повече от 
2000 души умират от замърсен 
въздух, докато ежегодно под 
натиска на багерите-великани 
в мини Марица-изток, изчез-
ват села, разпиляват се семей-
ства и общности се рушат. 

Опаковките

Опаковките на закупените 
електронни уреди представля-
ват бреме за околната среда, 

МИНИМАЛИСТИТЕ СПОДЕЛЯТ 
НАЧИН НА ЖИВОТ, ПО-СВОБОДЕН 
ОТ ЗАВИСИМОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С 
МАТЕРИАЛНИТЕ ВЕЩИ. НАМАЛЯВАНЕТО 
НА БРОЯ ПРИТЕЖАВАНИ ВЕЩИ, 
ОСВОБОЖДАВА ВРЕМЕ, НУЖНО ЗА 
ОБСЛУЖВАНЕТО ИМ.
www.theminimalists.com
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като съставляват около 30% от 
отпадъка, генериран от проду-
кта при закупуването му. Ин-
дустрията на защитното опа-
коване представлява пазар за 
22 милиарда долара и е фоку-
сирана основно в използването 
на пяна и стиропор, като леки 
и солидни материали. Индус-
трия, която има 100% отпадък. 
Същевременно вече има ком-
пании (напр. Ecovative), които 
отглеждат защитни опаковки 
от гъбен мицел захранен с от-
падъчна целулоза – продукт 
лесен за производство, безо-
пасен за употреба и с напълно 
биоразградим отпадък.

Социалните проблеми

Производството на лъскави 
джаджи, хич не е лъскав биз-
нес. Самоубийствата на работ-
ници в една китайска фабрика 
скандализираха собственици-
те на iPhone - 14 смъртни случая 
в момента, когато компанията 
е най-големият производи-
тел на електроника с над 900 
000 работници. Компания-
та Foxconn беше разследвана 
от големите си контрактори, 
като Apple, Hewlett-Packard 
(HP), Dell, Motorola, Nintendo, 
Nokia и Sony. Samsung и Lenovo 
бяха изненадани да разберат, 
че техният контрактор HEG 
Electronics, наема деца за $1,38 

на час. 
Същевременно, добивът на су-
ровини за електронните уреди 
– олово, алуминий, злато, мед 
– също буди тревога. Секто-
рът на електронните джаджи 
е третият най-голям купувач 
на злато – след бижутерския 
и финансовия сектор. Съще-
временно повече от 1 милион 
деца работят в златни мини 
по света. Макар всички големи 
компании-производители да 
твърдят, че са абсолютно не-
съгласни с детския труд, почти 
не се забелязват техни дейст-
вия, които да предотвратят 
случващото се. 
Копаенето за скъпоценните 
ресурси е обвързано и с еко-
логични проблеми: токсични 
метали и киселини се вливат 
в езера, потоци и океана, уни-
щожават рибите и замърсяват 
питейната вода. Отпадъците 
от минния процес са изоста-
вени на произвола и променят 
завинаги живота на местни-
те общности, които живеят 
в близост до мини. А само за 
една унция злато (или 28 гр.) 
се генерират 80 т. отпадъци… 
Осемдесет тона.
70% от златото, добито в стра-
ни от Третия свят, пристига на 
световния пазар през Швейца-
рия, а голяма част от тези стра-
ни в Третия свят страдат от 
продължителни военни кон-
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фликти. Бизнесът с добиване 
и продажба на редки метали, 
използвани в електрониката, 
се държи предимно от воен-
ни хунти и приходите от него 
се насочват за продължаване 
и подхранване на конфликти-
те. Износителите на мета-
ли от тези държави изискват 
единствено устно уверение от 
продавачите, че стоката им 
не идва от конфликтна зона – 
доста слаба и неангажираща 
с истината гаранция. Съще-
временно, можем да си пред-
ставим, че военните хунти не 
са работодател-мечта: освен 
че получават мизерни запла-
щания, работниците често са 
длъжни да плащат измислени 
данъци на хунтите, женското 
население е напълно уязвимо 
за нападенията и злоупотре-
бите на военните, а продъл-
жителните военни действия 
превръщат нарушаването на 
човешки права в ежедневие.

Отпадъците

Натрупването на електронни 
отпадъци в света се случва с 
нарастващ темп, като към мо-
мента изхвърляме около 50 
милиона тона всяка година.
Въпросът къде изхвърляме 
тези отпадъци също стои, за-
щото много от местата, до 
които достига този електро-

нен отпадък, са в развиващи се 
страни. Само в САЩ се генери-
рат 3,3 милиона тона, а в Китай 
- 2,6 милиона тона.

Електронните отпадъци, гене-
рирани през 2012 г. в България, 
са 60 000 тона, като на всеки 
гражданин на страната се па-
дат малко над 8 кг. Ако обаче 
погледнем световната статис-
тика, на човек се падат около 
20 кг. отпадък. Разминаването 
е поради увеличената консу-
мация в определени икономи-
ки и занижената консумация в 
страни като нашата.
Според данни на United Nations 
University, Step Initiative, сред-
но на година за България на 
човек от населението се падат 
по 8,36 кг. електронен отпадък.
В много случаи има икономи-
чески смисъл да се рециклират 
изхвърляните метали – само 
споменатите отпадъци от 2014 
г., например, съдържат 16 500 
килотона желязо, 1 900 кило-
тона мед, както и над 300 тона 
злато. Изчисленията показват, 

8.36 КГ ЕЛЕКТРОНЕН 
ОТПАДЪК СЕ ПАДАТ 
СРЕДНО НА ВСЕКИ 
БЪЛГАРИН ЗА 
ГОДИНА.
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че стойността на изхвърлените 
по този начин ресурси, които е 
можело да бъдат повторно упо-
требени, възлиза на 52 мили-
арда долара. Но не трябва да се 
забравя, че в тези отпадъци се 
съдържат и 2,2 милиона тона 
вредни оловни съединения, 
както и живак, кадмий, хром, 
и 4400 тона увреждащи озо-
новия слой газове. Една малко 
токсична “градска е-мина”...
Рециклирането, което разум-
ният човек би сметнал за за-
дължително, обаче се случва 
само за част от отпадъка. Ре-
циклират се само около 12% от 
изхвърлените телефони; около 
20% от компютърните системи 
и над 80% от телевизорите. Чес-
тата практика на компаниите, 
които събират стара/използ-
вана електроника от потреби-
телите в Глобалния Север, е да 
изпращат тази електроника в 
развиващите се страни. Там 
срещу мизерно заплащане и 
без никакво здравословно или 
екологично обезопасяване, ра-
ботници разглобяват и горят 
електронни уреди буквално в 
задните си дворове. Един при-
мер за това е Китай, където 
работещите могат да спечелят 
много повече от разкомплекто-
ването на стара електроника 
за ценни метали, отколкото от 
земеделие, тъй като фермери-
те плащат по-високи данъци, 

според законите на страната. 
Китайските работници оба-
че нямат информация, нито 
умения за дейността, която 
извършват, и методите им на 
работа –  предимно изгаря-
не, чупене – са груби и нана-
сят тежки вреди на човешкото 
здраве и природата. Безкрайно 
притеснително е, че отпадъ-
ците, които остават след тях 
– разтопени тежки метали, 
токсични вещества и киселини 
– биват изхвърляни в близки-
те реки и водоеми, а въздухът 
е неизменно замърсен с оловен 
пушек от изгарянето на бито-
вите уреди.

Използваните добавки в пласт-
масата на електронната техни-
ка, известни като забавители 
на горенето (напр. полибро-
мирани бифенили), съдържат 
бром или хлор, които донякъ-
де възпрепятстват горенето, 
с което дават няколко ценни 
минути за евакуация в много 
напечени ситуации при пожар. 
Но когато пластмасата гори, 
за да се отдели металът в нея, 
се отделят халогенни газове, 
които са вредни за здравето 
и природата. Децата отново 
страдат най-много в тези усло-
вия, а мащабът на екологични-
те щети тепърва ще се устано-
вява. Подобни истории са факт 
и в Нигерия, Индия, Пакистан.
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Джаджи
Методическа част

Подходящи слайдове за те-
мата са витрини на магазини 
за електроника, с атрибути за 
дребна техника, витрини на 
мобилни оператори.
Помощни въпроси за започва-
не и при провеждане на спир-
ката се ползват от метод Моби-
лен телефон.
Заключителен въпрос за дис-
кутиране на алтернативите по 
темата: 
Какво би могъл да напра-
ви всеки от нас, като отгово-
рен потребител, за да намали 
екологичния и социалния си 
отпечатък от употребата на 
джаджи? 

Методи
Мобилен телефон

Цел: Запознаване на участни-
ците с комплексни проблеми 
при производството и потреб-
лението на дребна електрони-

ка – икономически, екологич-
ни, социални, морални.
Указание за провеждане: 
Мултипликаторът дискутира 
с участниците по-долу даде-
ните въпроси, като засяга и 
обяснява различни проблеми, 
като добива на ценни метали, 
отпадъците от електрооборуд-
ване, ценностни аспекти при 
потреблението на джаджи. Из-
ползва стар мобилен телефон 
за повече нагледност и създа-
ване на реалистична връзка 
между темата и участниците. 
Мобилният телефон може да 
се разглоби, за да се разгле-
дат материалите, от които е 
направен. 
Въпроси:
• Носите ли злато в себе си? 

Ако някой посочи син-
джирче, продължаваме с 
питането, като приема-
ме отговора. Ако някой 
се досети за посоката, се 
поощрява да разкаже какво 
мисли и защо. Ако никой 
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не се досети, се уточнява, 
че всеки електронен уред 
има чипове, в които се влага 
злато, както и много други 
ценни метали, затова всеки 
от нас има злато в себе си 
почти постоянно. Засягат се 
социални и екологични про-
блеми, свързани с добива на 
ценни метали.

• Новите телефони по-здрави 
ли ги правят според вас? 
Колко често си купувате 
нов, всъщност? Засяга се 
планираното излизане от 
употреба, planned obsolence 
и връзката между консума-
ция и изхвърлени отпадъци.

• Колко батерии имате вкъ-
щи? Броили ли сте някога? 
Пробвайте. Дистанционно-
то, часовника на стената, 
ръчния също, телефона, във 
всеки компютър има поне 
една, а в лаптопите поне 
две. Да, броим и онези в 
торбичката, които от годи-
ни искаме да изхвърлим, но 
на правилното място. 
Засяга се проблемът с 
изхвърлянето на токси-
чен отпадък, който иначе 
си е ресурс тип “златно 
съкровище”.

• По-готини ли са хората с 
по-скъпи телефони? 
Засягат се морални и етич-
ни въпроси, ценностите 
на съвременния човек, 

алчността и желанието за 
притежание като основен 
двигател и самоунищожи-
тел на днешното общество.

• Нали знаете, че вече имаме 
право да изберем доставчи-
ка си на ток? Някой да е чу-
вал за това? (Фокус: всичко 
зависи от нас – ако решите, 
че искате да съществуват 
повече ВЕИ, ползвате повече 
ВЕИ ток, като го избирате 
съзнателно вместо въглищ-
ния, който в добавка е и 
вреден с производството 
си.)

Казус

Цел: Представяне на връзката 
между ползването на техни-
ка, производството и потреб-
лението на електроенергия с 
произтичащите от това еколо-
гични проблеми.
Материали: Листчета със 
ситуации.
Указание за провеждане: 
Участниците разглеждат окол-
ните магазини и офиси. Имат 
задача да преброят в колко 
от тях има излишно светнати 
лампи и електроуреди през 
деня и какви са съответните 
електроуреди. Мултиплика-
торът подчертава, че лампите 
използват електричество от 
електроцентрали, захранвани 
от въглища, петрол, газ, ядре-
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на енергия. Изгарянето на въ-
глища, петрол и газ генерира 
въглероден диоксид (СО2), кой-
то отива във въздуха и остава 
там - така се повишава темпе-
ратурата на Земята; ядрените 
централи създават радиоак-
тивни отпадъци, които хиляди 
години замърсяват природата. 
Дава на двама от участници-
те да прочетат на глас, ясно и 
високо, двете ситуации за об-
съждане – на Кристина и на 
Марина. След това последо-
вателно поставя въпросите за 
обсъждане.

Ситуация за обсъждане:

Кристина живее на квартира 
в Норвегия и не се грижи мно-
го за това да пести енергия, 
използвайки своите електро-
уреди. Тъй като тя разполага 
със средства, електричество-
то е евтино и се добива от во-
дни електроцентрали (ВЕЦ), 
тя не счита че е важно да из-
ползва енергията разумно. 
Освен това, използваната от 
нея енергия не влияе върху 
здравето на другите хора, тъй 
като електричеството произ-
веждано от ВЕЦ, не замърсява 
природата. Но само едно нещо 
я нервира - това е замърсява-
нето, попадащо в Норвегия от 
другите страни. Тя по-специ-
ално е загрижена за киселин-

ните дъждове, които нанасят 
вреда на дърветата и рибите 
в норвежките води. Кристи-
на смята, че е необходимо да 
се предприемат решителни 
стъпки, за да се сложи край на 
замърсяването.

Марина живее в България и 
работи в голям завод, където 
използват въглища, за да по-
лучават енергия, необходима 
за индустрията. Заводска-
та котелна има висока тръба, 
която отвежда димни газове и 
отровни вещества по-надале-
че от териториите на завода. 
Марина прочела във вестника, 
че някои хора смятат за опас-
но, че завода изхвърля толкова 
много отпадъци във въздуха, 
които също замърсяват и раз-
рушават природата в далеч-
ните страни. Въпреки това, 
директорът на завода смята, 
че те просто нямат избор, тъй 
като, ако получават енергия 
от всеки друг източник, тя ще 
да бъде толкова скъпа, че ще 
трябва да затворят завода и да 
уволнят хиляди служители.
Въпроси за обсъждане:
• Каква е връзката между тези 

два разказа и ползването на 
електроуреди?

• Имат ли тези два разказа 
някакво отношение към 
въпросите за опазване на 
околната среда?
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• Кой е отговорен за пробле-
мите със замърсяване на 
околната среда?

• Какво може да направи 
Кристина, за да намали за-
мърсяването на природата?

• Какво може да направи за 
това Марина?

• Какво можем да направим 
ние? 

Опаковки и енергия

Цел: Запознаване на участни-
ците с разхода на енергия, не-
бходим за производството и 
оползотворяването на опаков-
ките от електроуреди. 
Материали: Опаковка на 
дребна техника за онагледява-
не – по желание. 
Указание за провеждане: 
Мултипликаторът започва 
дейността с обща информация 
за опаковките. Някои проду-
кти, например портокалите, 
имат естествена опаковка. 
Други продукти, например 
морковите, могат да се прода-
ват без каквато и да е опаковка. 
Редица продукти  получаваме 
в сложни опаковки, например 
сокът е в покрита с алумини-
ево фолио отвътре картонена 
кутия, като е възможно да има 
пластмасова сламка в станиол, 
залепена отстрани. В сложни 
опаковки закупуваме и всички 
електроуреди. Мултипликато-

рът задава въпрос на участни-
ците от какво се състоят опа-
ковките на електроуредите. 
Подчертава разнообразието 
на материали - хартия, картон, 
пластмаса, стиропор, алуми-
ний за телчетата за пристягане 
на кабели и т.н. Обяснява, че 
това означава, че за производ-
ството на опаковката е била из-
ползвана енергия. С групата се 
изпълняват следните задачи: 

1. Оценяват се опаковките 
на електроуредите от 
гледна точка на разхода 
на енергия. Обсъжда 
се как се произвеждат 
и оползотворяват 
опаковъчните 
материали. Подреждат 
се по нарастване на 
енергийните загуби за 
тяхното производство.

2. Обсъжда се как може да 
се използва опаковката 
по-нататък. Възможни 
варианти на отговор: 
а) Природата разрушава 
опаковъчните материали, 
те се разлагат и гният. 
б) Опаковката може да 
се изгори и частично 
да възвърне енергията, 
изхабена за нейното 
производство. 
в) Опаковката може да се 
предаде за рециклиране. 
Това ще изисква 
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транспортни разходи 
и т.н. Стиропорът не се 
рециклира. 
г) Опаковката се 
нуждае от големи 
количества енергия, за 
да бъде унищожена или 
рециклирана. 
д) Опаковката не може 
да бъде използвана 
повторно или 
преработена. 
е) Предложете, как 
може да се направят 
опаковките на 
продуктите по-евтини по 
отношение на загубите на 
енергия.

3. Обсъждат се причините, 
поради които продуктите 
са опаковани така. 
Обсъжда се алтернативен 
вид опаковки за 
електроуреди. 

ЕлектроТехническа 
справедливост

Цел: Запознаване на учас-
тниците с нарастващото по-
требление на енергия и елек-
тротехника в световен план и 
обсъждане на аспекти, свърза-
ни с глобалната справедливост.
Указание за провеждане: 
Мултипликаторът представя 
информация за потреблението 
на енергия в глобален мащаб. 
Един американец използва 

толкова енергия, колкото два-
ма европейци, 35 индийци, 210 
танзанийци и 600 бутанци. 
След това задава последо-
вателно въпроси, с които 
провокира дискусия между 
участниците.
• На какво смятате, че се 

дължи тази разлика в 
потреблението на енергия в 
различните континенти? 

• Има ли връзка с 
консумацията на джаджи и 
друга техника? Каква?

• Какво ще се случи, когато 
индийци, бутанци, 
танзанийци поискат 
да използват толкова 
джаджи и енергия, колкото 
използваме ние в развития 
свят? 

• Ще можем ли да увеличим 
толкова производството 
на електротехника и на 
енергия? 

• Прави ли сме, 
като увеличаваме 
производството на джаджи 
и енергия, докато другите 
не могат да си позволят 
това?

• Възможно ли е безкрайно 
да расте консумацията ни 
на ресурси и енергия при 
физически ограничена 
планета, летяща в космоса?
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Пластмасови 
продукти
Инфочаст
Общ поглед

Фокус на темата

Алтернативи

Методи (игри)

Материали

Пластмасовата ера. Икономически измерения 
на пластмасовата индустрия. Нарастващо 
потребление на изчерпаеми ресурси. 
Управление на отпадъците от пластмаса. 
Замърсяване на океаните. Опасности за 
здравето. Най-често използвани видове 
пластмаса. Предпазни мерки. 

Пластмасови изделия за еднократна употреба

Подходът “нулеви отпадъци”. Кръгова 
икономика. Повторна употреба. Намаляване 
на потреблението на пластмасови продукти и 
използване на устойчиви заместители.  

Пластмасово пристрастяване
Пластмасата и водните обитатели

Пластмасови предмети за еднократна употреба, 
кошче за отпадъци, топка-глобус
Два комплекта номерирани карти, два съда със 
зърна, чанта с мостри, плик с карта „Съдбата на 
водните обитатели”
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Историята на пластмасата за-
почва през 1862 г. в Лондон, къ-
дето британският металург и 
изобретател Александър Паркс 
патентова паркесина – първата 
позната пластмаса, направена 
от естествена целулоза, трети-
рана с азотна киселина и хи-
мичен разтворител.1 Първата 
изцяло изкуствена пластмаса 
се появява през 1907 г., когато 
роденият в Белгия и живеещ в 
Ню Йорк Лео Бекеланд използ-
ва въглеводородни химика-
ли от каменни въглища, за да 
получи бакелит. Това поставя 
началото на т. нар. “Пластма-
сова ера”. Оттогава до днес 
пластмасата преминава през 
своята еволюция и навлиза 
до най-малки подробности в 
ежедневието.
Пластмасата е събирателно 
понятие за цяла група от син-
тетични материали. Тя съ-
ществува в различни форми 
и видове с най-разнообразни 
свойства и приложения - от 

мебели, компютри, космиче-
ски кораби, до опаковки и ко-
зметични продукти. Ползата 
от пластмасата се дължи на 
няколко нейни свойства, кои-
то се съчетават по уникален 
начин в нея: тя е здрава, лека, 
евтина и в същото време от нея 
могат да се правят предмети с 
всякаква форма. И нещо много 
важно - тя отблъсква микро-
бите. Последното свойство е 
най-важното за използването 
на пластмасата като опаковъ-
чен материал и се дължи на 
един прост факт – изкуствени-
те полимери са създадени от 
човека и в природата няма ми-
кроорганизми, които да се хра-
нят с тях. Единственото нещо, 
което разрушава пластмасите, 
е ултравиолетовата светлина, 
но ако не са изложени на слън-
чевите лъчи, или ако са им-
прегнирани срещу действието 
на ултравиолетовия спектър, 
пластмасите са неразрушими. 
Така те могат да се чупят на все 

Мономер на полиетилен 

терефталат  (PET)
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по-малки частици, но химиче-
ски остават неизменими.
Въпреки ползите от прило-
женията на пластмасата, съ-
ществуват и редица проблеми, 
свързани с натрупването на 
отпадъци в депата и природ-
ните местообитания, навлиза-
не на пластмасата в хранител-
ната верига, въздействие върху 
здравето на животните и хора-
та и т.н.²

Икономически измерения на 
пазара на пластмаса в света 

Производството на пластмаса 
и пластмасови изделия бележи 
непрекъснат ръст през послед-
ните 70 години след навлиза-
нето в „Пластмасовата ера“ - от 
0,5 милиона тона през 1950 г. 
до 311 милиона тона през 2014 
г. По този начин количеството 
произведена пластмаса за пър-
вите 10 години от 21 век е по-
вече от количеството произве-
дена пластмаса през целия 20 
век. В продължение на тенден-
цията за непрекъснат ръст на 
производството се очаква про-
изведеното количество пласт-
маса да се удвои още веднъж 
през следващите 20 години, а 
до 2050 г. да се увеличи още 4 
пъти.
В световен план, Китай е 
най-големият производител 
на пластмасови материали с 

дял 26%, следван от Европа с 
дял 20%. 
Разпределението на пласт-
масовите изделия по секто-
ри в икономиката показва, че 
най-много от пластмасата се 
използва за опаковки на стоки 
– 39,5%. Следват строителния 
сектор (20,1%), автомобилния 
сектор (8,6%), електрическо-
то и електронно оборудване 
(5,7%), земеделието (3,4%) и 
други (22,7%). 
По данни на организацията 
Plastics Europe, европейска-
та пластмасова индустрия за 
2014 г. е постигнала оборот от 
350 млрд. евро, с 62 000 компа-
нии в бранша и 1,45 млн. слу-
жители. В същото време, 2/3 
от търсенето на пластмасови 
изделия в Европа е концен-
трирано само в 5 държави: Гер-
мания (24,9%), Италия (14,3%), 
Франция (9,6%), Великобри-
тания (7,7%) и Испания (7,4%). 
За сравнение, България е на 20 
място (от общо 27 държави) с 
около 0,5%. Естония, Кипър и 
Малта са с най-малко търсене.3

В България в сектор „Произ-
водство на изделия от каучук 
и пластмаси“ се произвежда 
3,2% от обема на индустриал-
ното производство в страната 
и се създава също 4,1% от до-
бавената стойност в индус-
трията. Производството на 
предприятията от бранша е на 
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обща стойност 2,04 млрд. лв. и 
се състои основно от опаков-
ки, санитарни артикули, кау-
чукови уплътнения, профили 
от пластмаси, регенериране на 
гуми и др. Осъществява се от 2 
214 фирми, като 53,4% са раз-
положени на територията на 
области: София-град, Пловдив, 
Бургас, Варна, Габрово и Русе. В 
бранша са заети 24,4 хил. души 
(4,6% от заетите в промишле-
ността), но равнището на за-
платите в сектора е под сред-
ното за промишлеността.4

Нарастващо потребление на 
изчерпаеми ресурси

От 4% до 6% от световния добив 
на невъзобновимите петролни 
залежи се използва за сурови-
на за производството на пласт-
маса, а още 4% се използват 
за осигуряване на енергия за 
протичането на процеса. Това 
е еквивалентно на потребле-
нието на петрол на световната 
авиация и ако ръстът на про-
изводството на пластмаса про-
дължава според очакваното, до 
2050 г. на сектора за производ-
ство на пластмаса ще се падат 
20% от общото потребление на 
петрол и 15% от глобания го-
дишен бюджет за въглеродни 
емисии (това е бюджет, който 
трябва да се следва, за да може 
глобалното затопляне да оста-

не под 2°C). Освен петрол, за 
производството на пластмаса 
се използват и други ресурси 
като природен газ, вода и хи-
микали. Извличането и обра-
ботката на тези суровини за 
производството на пластмаса 
генерира емисии въглероден 
диоксид, както и други замър-
сители на въздуха, почвата и 
водата.5

В същото време почти 40% от 
пластмасата се използва за 
производството на опаковки, 
чийто живот е изключително 
кратък, но и чието разграж-
дане отнема между 500 и 1 
000 години. Имайки предвид 
намаляващите резерви на пе-
тролните горива (над 90% от 
производството на пластмаса 
е от новодобити полезни из-
копаеми) и ограниченото ко-
личество земя за депониране 
на отпадъци, линейната форма 
на употреба на пластмасата за 
опаковки и други краткосроч-
ни приложения е меко казано 



132 НАРЪЧНИК НА МУЛТИПЛИКАТОРА

неустойчива. Така например, 
една пластмасова лъжичка за 
еднократна употреба изми-
нава 6 000 км, докато полез-
ното й действие преминава за 
по-малко от 10 минути. 

Отпадъците от пластмаса

Пластмасата е ресурс, но го-
ляма част от него се губи, 
тъй като между 22% и 43% от 
пластмасовите отпадъци за-
вършват живота си в депа за 
опадъци. Ако пластмасата се 
смеси с други материали, ней-
ното сортиране и рециклиране 
става по-сложно, по-скъпо и 
по-опасно. В същото време не-
доброто и неадекватно упра-
вление на отпадъците излиза 
скъпо на обществото, тъй като 
обикновено бизнесът не плаща 
за тези разходи. Разходите за 
събиране на отпадъците вари-
рат между 20 и 250 долара на 
тон в зависимост от региона, 
разходите за депониране ва-

рират между 10 и 100 долара на 
тон, а разходите за изгаряне с 
оползотворяване на енергия-
та са между 40 и 200 долара на 
тон. Според Световната бан-
ка, количеството отпадъци и 
съответстващите им разходи 
предстои да се удвоят до 2025 
г. (спрямо 2014 г.).6

В западните държави част от 
пластмасовите отпадъци (до 
21%) се изгарят с цел получава-
не на енергия. Освен загубата 
на ценен рециклируем ресурс, 
негативните страни на тази 
практика включват още скъ-
па поддръжка на инсталации-
те за изгаряне на отпадъците, 
риск от замърсяване на възду-
ха с токсични вещества като 
диоксини и фурани, и пепел, 
класифицирана като токсичен 
отпадък.
Въпреки че пластмасата е 
по-лека в сравнение с повече-
то други отпадъци, тя е един 
от най-трудните за управле-
ние отпадъчни потоци, заради 
нейната издръжливост и голя-
мо количество. Но най-големи-
ят проблем при управлението 
на отпадъка от пластмаса е 
повсеместното изхвърляне на 
пластмасата. След като бъде 
изхвърлена в околната среда, 
нейното оползотворяване ста-
ва трудно и скъпо и тя се пре-
връща в проблем на идните 
поколения. Въпреки че пласт-

ВСИЧКАТА 
ПЛАСТМАСА, 
ПРОИЗВЕДЕНА 
НЯКОГА, ВСЕ ОЩЕ 
СЪЩЕСТВУВА НА 
ЗЕМЯТА.
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масовите отпадъци се считат 
основно за естетически про-
блем, който нарушава красота-
та на пейзажа, те въздействат и 
върху обществото, природата 
и все по-силно върху океаните. 
Безразборно разхвърляният 
боклук е проблем за земеполз-
ването, транспорта, здравето 
на хората и животните, здра-
вето на природните екосисте-
ми, безопасността, наводне-
нията и също така е свързан с 
разходи за почистване. 
Над 40 години след появата на 
първия универсален символ 
за рециклиране, само 14% от 
пластмасовите опаковки в све-
та се събират за рециклиране 
(в ЕС за 2014 размерът е 29,7%).3 
Системите за рециклиране в 
различните държави в света 
продължават да срещат много 
предизвикателства, като осно-
вен проблем продължава да е 
разделното събиране. Тъй като 
разнообразни видове пластма-
са влизат заедно в отпадъчния 
поток, често пластмасата се 
замърсява, което води до по-
нижаване качеството на ма-
териала и постигане на при-
ложение с по-ниска стойност, 
което не може да се рецикли-
ра повторно – “downcycling” 
вместо “recycling”. Размерът на 
рециклиране на пластмасата 
е по-нисък от този на пласт-
масовите опаковки, което е и 

много под световните нива за 
рециклиране на хартия (58%) 
и желязо и стомана (70-90%). 
В допълнение, пластмасовите 
опаковки са почти само за ед-
нократна употреба. 
Държавите, в които има забра-
на за депониране на пластма-
са, са с по-високо ниво на ре-
циклирането й (Швейцария, 
Австрия, Холандия, Германия, 
Швеция, Люксембург, Дания, 
Белгия, Норвегия и т.н.). В ЕС 
България е на 4-то място в об-
ратния ред след Малта, Кипър 
и Гърция, където нивата на де-
пониране са много високи, а на 
рециклиране - много ниски.

Замърсяване на океаните 

Поради своята лекота и из-
дръжливост, пластмасовият 
боклук бързо достига до оке-
аните, като според проучва-
ния, количеството му варира 
между 10 и 20 милиона тона 
всяка година.6 За сравнение, 
количеството е равно на из-
сипването в океана на 1 ками-
он с боклук на всяка минута. 
При запазване на тенденцията 
за изхвърляне на пластмаса в 
океана, това ще се увеличи до 
2 камиона на минута до 2030 
г. и до 4 камиона на минута до 
2050 г. До 2025 г. се очаква да 
има 1 тон пласмаса на 3 тона 
риба, а до 2050 г. количеството 
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на отпадъка ще надвиши коли-
чеството на рибата в океаните.  
80% от отпадъците в океани-
те са от пластмаса. Две трети 
от тези отпадъци остават на 
морското дъно, като днес дори 
и най-дълбоките части на оке-
аните са замърсени с пласт-
маса. Останалата една трета 
се поделя между плажовете и 
повърхността на водата. С вре-
мето са се образували няколко 
океански сметища, където оке-
анските течения носят събра-
ния на повърхността боклук от 
пластмаса. Най-голямо е Тихо-
океанското сметище, известно 
още като Пластмасовия водо-
въртеж. Пластмасовият боклук 
в океаните наранява и убива 
живота в тях. Животните чес-
то се оплитат в пластмасовите 
торбички и други опаковки, 
а по-малките отпадъци често 
биват изядени от животните, 
които впоследствие получават 
вътрешни наранявания или 
умират от глад. Между 1997 и 
2012 г. броят на видове, които 
са имали проблем с оплитане 
или изяждане на пластмаса, е 
нараснал с 40%. 

Пластмасовите отпадъци в 
океаните имат измерено ико-
номическо въздействие. Ази-
атско-тихоокеанското ико-
номическо сътрудничество 
(APEC) оценява разходите, по-

несени от туризма, риболова и 
морския транспорт на региона 
на стойност 1,3 млрд. долара. В 
Шотландия приблизителният 
икономически разход за бо-
клука в морето е 28 млн. долара 
годишно. Във Великобритания 
този разход се изчислява на 24 
млн. долара, а в САЩ само на 
западния бряг са изхарчени 
над 520 млн. долара за намаля-
ване на отпадъка в океана.6 

Микрочастици

Пластмасовите микрочастици 
се използват за различни цели, 
например за пълнеж на козме-
тични продукти, пасти за зъби 
и др. Те са с диаметър под 5 мм 
и не могат да бъдат уловени от 
канализационната система и 
съоръженията за пречистване 
на водата, поради което изти-
чат директно в океаните – по 
300 млн. тона на година. Коли-
чеството им вече надвишава 
това на планктона. Микрочас-
тиците лесно биват поглъща-
ни от морските животни и по 
този начин им вредят и пре-
насят токсини в хранителната 
верига, включително в тази на 
хората. 

В края на 2015 г. САЩ първи 
забраниха използването на 
пластмасови микрочастици в 
козметичните продукти. 
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Биопластмасата

Пазарният дял на биопласт-
масата бележи стабилен ръст, 
главно при производството на 
опаковки и авточасти. Какво 
обаче не знаем за биопласт-
масата и носи ли тя решение 
на проблемите, свързани с 
растящите отпадъци? Предиз-
викателствата пред по-дълбо-
кото внедряване на биопласт-
масите включват високи цени 
за производство, ограничено 
приложение, поради не тол-
кова добрата функционалност 
в сравнение със синтетичната 
пластмаса, недобра съвмести-
мост със съществуващото тех-
ническо оборудване и системи 
за управление на отпадъците, 
както и липса на подробна ин-
формация за екологичните и 
социални въздействия на про-
изводството й. 
Съществуват различни видове 
биопластмаса, които могат да 
бъдат: биоразградими, бази-
рани на биомаса, или и двете 
едновременно. Всеки от тези 
видове има различни соци-
ални, екологични и икономи-
чески рискове и предимства. 
Пластмасата, базирана на био-
маса, е направена от природни 
ресурси като скорбяла или за-
хар, но не е задължително да 
е биоразградима. Пластмаса, 
базирана на биомаса, която не 

е биоразградима, е например 
биополиетилен и полиестер 
терефталат. Въпреки ръста на 
производството на тези ма-
териали, съществува неясно-
та относно екологичните им 
предимства, имайки предвид 
потреблението на вода и торо-
ве, както и загубата на биораз-
нообразие, която причиняват. 

Въпреки че според повечето 
анализи на жизнения цикъл 
биопластмасите превъзхож-
дат синтетичните пластмаси 
по отношение на отделянето 
на вредни емисии и потреб-
лението на изкопаеми горива, 
има други ефекти като еутро-
фикация на водите, които не 
са в полза на биопластмасите. 
В същото време, някои биоп-
ластмаси се нуждаят от земе-
делска земя за производството 
на суровина, което ги поставя 

ПОТРЕБЛЕНИЕТО 
НА ПЕТРОЛ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА ПЛАСТМАСА Е 
ЕКВИВАЛЕНТНО НА 
ПОТРЕБЛЕНИЕТО 
НА ПЕТРОЛ НА 
СВЕТОВНАТА 
АВИАЦИЯ.
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в конкуренция спрямо земята 
за производство на храна. Днес 
вече сме свидетели на следва-
щото поколение пластмаса, 
базирана на биомаса, която из-
ползва за суровина остатъчни 
продукти от земеделието като 
царевични стъбла и отпадъци 
от захарна тръстика и в този 
случай вече не е налице конку-
ренция за земя. 
Биоразградимата пластма-
са може да бъде базирана на 
биомаса или петрол, стига 
да изпълнява изискванията 
за биоразградимост и ком-
постируемост. Разградимата 
или кислородо-разградимата 
пластмаса обикновено е ба-
зирана на петрол с добавени 
вещества за ускоряване на 
разграждането, но не изпъл-
нява изискванията на стан-
дартите за биоразградимост и 
компостируемост. Пример за 
едновременно биоразградима 
и базирана на биомаса пласт-
маса е полимлечната киселина 
(PLA), която доминира на па-
зара. Друго ограничение пред 
биоразградимите пластмаси е 

различната продължителност 
на периода им на разграж-
дане и нуждите от различна 
инфраструктура, като напри-
мер индустриален компостер, 
необходим за разграждането, 
който обаче не се намира лес-
но. Ако тези пластмаси бъдат 
изхвърлени в околната сре-
да, тяхното екологично въз-
действие ще бъде същото като 
на обикновената пластмаса. За 
целта е необходима по-сери-
озна образователна кампания 
сред потребителите, по-ясни 
маркировки на продуктите и 
етикетите, както и подобрения 
в инфраструктурата за упра-
вление на отпадъците.6

Опасно за здравето

Пластмасовите полимери ряд-
ко се използват самостоятелно. 
Обикновено те се смесват с хи-
мически добавки, които по-
добряват техните свойства. 
Такива добавки биват син-
тетични пълнители като въ-
глерод или силициев диоксид 
за по-голяма издръжливост, 

40% ОТ ПЛАСТМАСАТА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОПАКОВКИ, КОИТО 
СЕ ПОЛЗВАТ ЗА КРАТКО И СЕ РАЗГРАЖДАТ 
МЕЖДУ 500 И 1 000 ГОДИНИ.
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пластификатори за гъвкавост, 
термални и ултравиолето-
ви стабилизатори, добавки за 
по-висока устойчивост на го-
рене и оцветители. Проблемът 
е, че някои от тези вещества 
са токсични и при определени 
условия на средата се освобож-
дават в околната среда, акуму-
лират се от живите организми 
и влияят върху тяхното здраве. 
Особено внимание се обръща 
на фталатните пластификато-
ри, Бисфенол А (BPA), броми-
раните добавки за устойчивост 
на горене и антимикробните 
агенти. Установено е, че фта-
латите и Бисфенол А се откри-
ват отделени от пластмасата - 
както във водна среда, така и в 
прах, и дори във въздуха. 
Човешкото здраве е застраше-
но при потенциалното изти-
чане на Бисфенол А от пласт-
масовите съдове в храната и 
течностите, които съдържат. 
Друга възможност е премина-
ването на токсичните хими-
кали от пласмасовите компю-
търни корпуси в праха, който 
хората дишат. Работниците в 

компаниите за производство 
на пластмаса също са застра-
шени от въздействието на 
токсични химикали, които се 
отделят по време на производ-
ствения процес.5 

Поради множеството наблюде-
ния, свързани с въздействието 
на Бисфенол А върху здраве-
то, е оказан обществен натиск 
върху политиците, вследствие 
на което Канада е първата дър-
жава в света, която през 2009 г. 
обявява химикала за токсичен. 
През 2011 г. ЕС последва при-
мера на Канада, а САЩ го на-
прави през 2012 г.6 

Замърсяването на океаните, 
от друга страна, би могло да 
доведе до здравословни про-
блеми при хората, свързани 
с хормонални смущения, ре-
продуктивни проблеми, камъ-
ни в бъбреците, нарушаване 
на нервната система, сърдеч-
но-съдови проблеми, Алцхай-
мер, болест на Паркинсон, сто-
машни проблеми, диария, 
обриви и др.7

ПРОИЗВЕДЕНАТА ПЛАСТМАСА ЗА 
ПЪРВИТЕ 10 ГОДИНИ ОТ 21 ВЕК 

Е ПОВЕЧЕ ОТ ПРОИЗВЕДЕНАТА 
ПЛАСТМАСА ЗА ЦЕЛИЯ 20 ВЕК.
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Видове пластмаси, които
най-често използваме8

PET или РЕТЕ –
Полиетилен терефталат 
Използва се за производство на бутилки за 
минерална вода, газирани и безалкохолни на-
питки, сиропи за кашлица, лейкопласт, опа-
ковки на бисквити, полиестерни влакна.
Рециклира се, но се използва само еднократно. 
Отделя химикали, което се засилва при изла-
гане на пряка слънчева светлина. Възможно е 
и отделянето на тежки метали и някои канце-
рогенни съединения, които пречат на работа-
та на някои хормони (особено при натрупва-
не). Не съхранявайте нищо в РЕТ бутилки!

HDPE - Полиетилен с висока плътност
Използва се за бутилки за напитки, за пряс-
но мляко, пликчета за пазаруване, торбички 
за фризер, торби за смет, кутии за сладолед 
и сокове, опаковки на шампоани и почиства-
щи препарати, тръбопроводи за напояване на 
селскостопанска продукция, кошчета за отпа-
дъци, маси за пикник, имитация на дърво, за 
капачките на минералната вода и др.
Този вид пластмаса отделя минимално коли-
чество химикали във водата и е сравнително 
безвредна.

PVC - Поливинилхлорид 
Използва се за бутилки за съхранение на не-
хранителни продукти, опаковки за козме-
тични продукти, блистери, изолация на елек-
трически уреди, тръбопроводи, канализация, 
огради, дограма, подови настилки, играчки.
По-малко от 1% от PVC се рециклира. Опреде-
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ля се като най-опасната пластмаса, тъй като 
при нагряване отделя фталати, канцерогенни 
вещества, които влияят на работата на хор-
моните в човешкото тяло, водят до репроду-
ктивни и други здравословни проблеми. След 
пълното им отделяне пластмасата се разпада.

LDPE - Полиетилен с ниска плътност
Използва се за торбички за еднократна упо-
треба, различни контейнери, диспенсери за 
течни сапуни, меки бутилки, опаковки на 
шампоани, миещи препарати, домакинско 
фолио, опаковки на козметични продукти, ла-
бораторно оборудване, компакт дискове и т.н. 
Около 5,7% от LDPE се рециклира. Много бав-
но се разгражда, не реагира химически.

PP - Полипропилен 
Използва се за сламки, чинии за микровълно-
ви фурни, градински пластмаси, чаши, кон-
тейнери за храна, домакински съдове, опа-
ковки на солети, бисквити и други сладкарски 
и тестени продукти, кофички за кисело мляко 
и плодови млека (важи само за някои от бъл-
гарските млека - повечето български кисели 
млека се опаковат в опаковки от PS, вместо от 
PP), памперси, медицинско оборудване и т.н.

PS - Полистирен (стиропор)
Използва се за производство на чашки за кафе 
за еднократна употреба, кутии за храна за 
вкъщи, саксии, играчки, видео и аудио касети, 
пепелници, вентилационни тръби, кутийки 
за CD/DVD, имитации на стъклени чаши, иг-
рачки, видео и аудио касети, и др. Някои мар-
ки български кисели млека също са опаковани 
в кофички от полистирен (PS). 
Този вид пластмаса във вода отделя карцеро-
генен стирен. Не трябва да се използват в ми-



140 НАРЪЧНИК НА МУЛТИПЛИКАТОРА

кровълнова фурна, както и за горещи и мазни 
храни, тъй като мазнините извличат вредни-
те химикали от пластмасата. Могат да бъдат 
токсични при използване многократно (осо-
бено за топли напитки и храни).

O – Оther (други) - смесени: най-често PC – 
Поликарбонат, но също PLA – Полилактид 
или продукти направени от други 
възобновяеми суровини
Използва се за производство на бебешки ши-
шета, бутилки за вода за многократна употре-
ба, кутии за съхранение на храна, опаковки за 
медицински нужди, клетки за гризачи. Въз-
можно е да съдържа Бисфенол А (ВРА).

PLA – Полилактид 

Това са пластмаси, направени 
от био разградими източни-
ци като царевично и картофе-
но нишесте, захарно цвекло и 
други суровини, които имат 
високо съдържание на скорбя-
ла. Те се разлагат за около 12 
дни при подходящо третиране 
в специални торища. Недос-
татъкът им е в това, че са на-
правени от хранителни суро-
вини, което изисква свободни 
пространства за отглеждане. 
А допълнителните свободни 
пространства за отглеждане на 
такива суровини за биогорива 
и биопластмаси се осигуряват 
най-често, като се изсичат тро-
пически гори.

PES – Polyethersulfone

Това са най-новите пластмаси. 
Те представляват полиестер 
с изключителна устойчивост, 
като са по-малко порести и 
едновременно с това по-труд-
но влизат в реакция и прак-
тически не отделят от себе си 
химикали или други вещества. 
Това са свободни от Бисфенол 
А пластмаси, които остават 
стабилни в широки темпера-
турни граници, устойчиви са 
на повечето химикали и про-
цесите на саморазграждане 
и стареене. Продуктите, про-
изведени от този вид пласт-
маси, могат да се подлагат на 
многократна стерилизация 
без това да повлияе на техните 
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качества, което ги прави под-
ходящи при контакт с храна. 
Използват се в медицината, 
хранително-вкусовата про-
мишленост, за производство 
на бебешки шишета, кухнен-
ско оборудване, електрически 
уреди, автомобилостроене.

PTFE – Тефлон

Използва се за тигани, тен-
джери и тавички, които са 
направени от тефлон. В про-
мишлеността този вид пласт-
маса е незаменима заради фи-
зическите си свойства, но при 
прегряване незалепващите 
тефлонови покрития отделят 
токсични газове, които са дока-
зано смъртоносни за птиците, 
а при хората стават причина за 
здравословни проблеми. През 
2005 година се установява, че 
перфлуороктановата кисели-
на, която е една от съставките 
на тефлона, има канцерогенно 
действие, но въпреки това, те 
продължават да се произвеж-
дат и да се продават.

Според изследванията за нито 
една пластмаса не може да се 
каже, че е безопасна. Хими-
калите в пластмасите не са 
смъртоносни, но влияят върху 
здравето и качеството на жи-
вот - могат да предизвикат аст-
ма, водят до затлъстявания, до 

функционални смущения на 
мозъка, ракови заболявания, 
стерилност.
Засега се счита, че пластмасите 
с номерация 2 (HDPE), 4 (LDPE) 
и 5 (PP) са безопасни за човеш-
кото здраве, но само бъдещите 
задълбочени изследвания ще 
покажат дали това е така. 
Със сигурност пластмасите, 
които е добре да се избягват, 
са тези с номера 3 (PVC), 6 
(PS) и 7 (PC).

Внимание! Предпазни мерки:
Пластмаси не трябва да се съх-
раняват на пряка слънчева 
светлина, тъй като това води 
до тяхното по-бързо стареене 
и саморазпад, свързани с отде-
ляне на токсични вещества.
Опаковките и пластмасовите 
бутилки са за еднократна упо-
треба и след това подлежат на 
рециклиране - не наливайте в 
тях повторно каквито и да било 
други напитки или вода. 
Опакованата храна за вкъ-
щи не трябва да престоява в 
пластмасовите кутии. Възмож-
но най-скоро трябва да се пре-
сипе в стъклен, керамичен или 
порцеланов съд.
Храните не трябва да се по-
ставят в пластмасови съдове в 
микровълнова фурна. Пласт-
масовият съд може да не се 
поврежда от микровълновата, 
но това не важи за храната при 
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нагряване в този съд.
Много по-здравословно и без-
опасно е продуктите в хладил-
ника да се съхраняват в стък-
лени или керамични съдове с 
капаци, вместо в пластмасови.
Никога не трябва да се сипва 
гореща храна или напитки в 
пластмасови съдове, независи-
мо от пластмасата. 
В домакинството пластмасо-
ви съдове никога не трябва да 
се мият с абразивни препара-
ти или твърди гъби с гореща 
вода, както и в миялна ма-
шина, защото се надраскват. 
Тогава отделят вредни хими-
кали или в драскотините се 
задържат бактерии и вредни 
микроорганизми. 

Алтернативи

„Ако нещо не може да бъде на-
малено, повторно използвано, 
поправено, реконструирано, 
обновено, препродадено, ре-
циклирано или компостирано, 
в такъв случай това нещо тряб-
ва да бъде ограничено, преос-
мислено като дизайн или пре-

махнато от производството.“ 
Пийт Сийгър
Стратегията „нулеви отпадъ-
ци“ възниква в средата на 90-те 
години на 20 век и комбинира 
общностни практики като пов-
торно използване, поправяне, 
рециклиране, обезвреждане и 
компостиране с индустриални 
практики като елиминиране 
на токсини и промяна в дизай-
на на опаковките и продукти-
те. Стратегията цели макси-
мизиране на рециклирането и 
минимизиране на отпадъците 
при структурен подход, който 
осигурява повторна употреба, 
ремонт или връщане обратно 
в природата или на пазара, без 
изгаряне на отпадъка.9 Страте-
гията „нулеви отпадъци” съ-
ответства на новия модел на 
кръгова икономика, при която 
пластмасата не се превръща в 
отпадък, а остава ресурс под 
формата на ценни технически 
суровини.10 Днес вече има до-
бри примери на общности – 
градове и общини от цял свят, 
които вървят по пътя към ну-
леви отпадъци и постигат все 
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по-нисък остатък на депони-
рания отпадък. Сред отлич-
ниците с най-много опит и 
най-малко отпадъци са общи-
ните Контарина и Капанори в 
Италия, Аржентона в Испания 
и зелената столица на Европа 
за 2016 г., Любляна в Слове-
ния. За десет години количе-
ството на отпадъците, които 
се изпращат за депониране в 
Любляна, е намаляло с 59%, а 
общото количество генерира-
ни отпадъци е намаляло с 15% 
(и е с 41% по-ниско от средното 
за Европа). Ключов момент за 
успешните резултати на Лю-
бляна е въвеждането на съби-
ране от врата на врата, особено 
за биоразградимите отпадъци. 
С разширяването на разделно-
то събиране, количеството на 
остатъчните отпадъци посте-
пенно намалява.11 Друг пример 
е малкият японски град Ками-
кацу, който има мисия да се 
превърне в първия в страната 
град с нулеви отпадъци до 2020 
г. - цел, която вече е на път да 
бъде постигната. Жителите 
щателно разделят отпадъците 

си за вторични суровини, като 
ги разпределят в 34 различ-
ни кошчета. За момента около 
20% от боклука на града отива 
на депото, а останалите 80% се 
рециклират отговорно, без ни-
какво изгаряне.12 
Още една тенденция спомага 
за намаляването на отпадъци-
те в обществото – все повече 
супермаркети за насипни сто-
ки без опаковки отварят врати 
както в Европа, така и по света. 
През 2007 г. в Лондон отваря 
врати магазин, в който стоките 
се продават насипно. Клиенти-
те могат да донесат със себе си 
подходяща кутия, шише или 
плик и да купят точно толко-
ва брашно, сирене или мляко,  
колкото имат нужда. Няколко 
години по-късно концепцията 
за пазаруване без пластмасови 
опаковки в името на по-чиста 
околна среда постепенно за-
владява Европа. През януари 
2013 г. такъв търговски обект 
бе отворен във Виена. В нача-
лото на 2016 г. в Австрия има 
още четири подобни магазина, 
а в Германия те са близо 20.13 

МЕЖДУ 10 И 20 МЛН. Т. ПЛАСТМАСА СЕ 
ИЗХВЪРЛЯТ В ОКЕАНА ВСЯКА ГОДИНА. 

ТОВА Е ЕКВИВАЛЕНТНО НА ЕДИН КАМИОН 
С БОКЛУК, ИЗСИПВАН ВСЯКА МИНУТА.
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Идеята се разпространява и 
на останалите континенти, а в 
Япония пък отвори пивоварна 
без опаковки.14 
Освен на общностно ниво, и 
много хора по света премина-
ват към безотпаден начин на 
живот. Лорен Сингър, на 23 го-
дини от Ню Йорк, САЩ15 и Беа 
Джонсън, домакиня и майка на 
две деца16 в Калифорния, САЩ, 
са вдъхновяващ пример, че 
повторната употреба, плани-
рането на покупките, насипно-
то пазаруване, продуктите за 
многократна употреба и мини-
мализма са не само пътят към 
живот без отпадъци, но и към 
по-свободно съзнание и щас-
тие. Домашно направена паста 
за зъби17, дезодорант и балсам 
за устни, четка за зъби от бам-
бук, текстилни носни кърпич-
ки, менструална чашка, съдо-
ве и прибори за многократна 
употреба, платнени торби за 
пазаруване и т.н. са все безот-
падни алтернативи18, които са 
на разположение на съвремен-
ния човек, независимо от мес-
тоживеенето или социалното 
му положение. Оказва се, че 
премахването на пластмасо-
вите продукти за еднократна 

употреба от ежедневието не 
е толкова трудно, колкото си 
мислим. Още повече, че до-
бри и устойчиви практики в 
тази посока можем да откри-
ем лесно – само 2 поколения 
назад, нашите баби и дядовци 
не са страдали от пластмасова 
пристрастеност и това не им е 
пречило да живеят добре. По-
питайте ги за съвети и идеи, 
ще се изненадате колко много 
могат да ви научат за устой-
чивото и екологосъобразно 
потребление. 

Междувременно, усилията за 
намаляване на пластмасовите 
отпадъци протичат на различ-
ни нива. Международни ини-
циативи, национално законо-
дателство, общински наредби, 
бизнес споразумения и граж-
дански инициативи насочват 
усилия в тази посока, в резул-
тат на което са постигнати из-
вестни победи. 

Така например през 2015 г. 
град Сан Франциско в САЩ 
забрани употребата на пласт-
масови бутилки за еднократна 
употреба19, а в 7 канадски об-
щини е забранена употребата 
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на пластмасови торбички20. 
Подобна забрана поставя и Ев-
ропейската комисия през 2013 
г., като забраната се отнася за 
леките пластмасови торбич-
ки с дебелина под 50 микрона 
(0,05 мм), а през 2014 г. Евро-
пейският парламент призова 
за въвеждане на пълна забрана 
за използване на пластмасови 
торбички за еднократна упо-
треба в ЕС до 2020 г. Между-
временно страни като Италия, 
Китай и Южна Африка също са 
въвели забрани за определени 
видове пластмасови торбич-
ки.6 Във Ванкувър, Канада пък 
се направи допитване до граж-
даните за въвеждане на забра-
на за използване на пластмасо-
ви чаши и чинии за еднократна 
употреба.21 По отношение на 
опасните химикали в пластма-
сата, някои от тях вече попадат 
в регламента REACH на ЕС, а 
други са забранени в САЩ. Ос-
вен това, някои от компаниите 
производители също полагат 
усилия за премахване на веще-
ства като фталатите, бромира-
ните  добавки за устойчивост 
на горене и поливинил хлори-
да от своите продукти.6 
В България също се провеж-

дат различни инициативи за 
намаляване отпадъците от 
пластмаса. Регулярно се орга-
низират почиствания – както 
в града, така и в планината, 
на плажа, при реката и т.н. А 
ако никой не организира по-
чистване във вашия район, 
защо не го направите вие? 

Инициативи като “Капачки 
в действие” спомагат за ре-
циклирането на пластмасови 
капачки, но имат и социално 
измерение – парите, получени 
за всеки събран тон пластмаса, 
биват изразходени за социална 
кауза, в случая - закупуване на 
електрически уред, необходим 
в дом за деца, лишени от роди-
телски грижи в страната.22 

СИПИ.еу е инициатива, която 
насърчава употребата на съ-
дове за многократна употреба. 
Освен акциите за привличане 
на обществено внимание вър-
ху проблема с пластмасовите 
изделия за еднократна употре-
ба, всички желаещи участват 
в попълването на онлайн кар-
та на заведенията за хранене, 
които сервират в собствен съд 
на клиентите.23
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Пластмасови 
продукти
Методическа част

Подходящи слайдове за те-
мата са заведения за хранене, 
супермаркети или други ма-
газини за продажба на пласт-
масови изделия за еднократна 
употреба.
Помощни въпроси за започва-
не и при провеждане на спир-
ката - по-долу в метод „Пласт-
масово пристрастяване“.
Заключителен въпрос за дис-
кутиране на алтернативите по 
темата: 
Какво би могъл да направи 
всеки от нас, като отговорен 
потребител, за да намали еко-
логичния и социалния си отпе-
чатък от употребата на пласт-
масови продукти? 

Методи
Пластмасово 
пристрастяване

Цел: Запознаване на участни-
ците с проблемите, свързани 

с изхвърлянето на огромни 
количества пластмаса при 
потреблението на пластма-
сови изделия за еднократна 
употреба и търсене на алтер-
нативи за тяхното устойчиво 
заместване.

Материали: Пластмасови 
предмети за еднократна упо-
треба – прибори за хранене, 
чинийка, бутилка, сламка, ку-
тия за храна, найлонова тор-
бичка, чашка, пакетче носни 
кърпички, дамска превръз-
ка; съд - кошче за отпадъци; 
топка-глобус.

Указание за провеждане:
На участниците се предлагат 
различни пластмасови пред-
мети, за еднократна употреба: 
прибори за хранене, чинийка, 
бутилка, сламка, кутия за хра-
на, найлонова торбичка, чаш-
ка, пакетче носни кърпички, 
дамска превръзка.
• всеки участник трябва да 
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си избере 1 предмет, който 
смята за най-полезен или 
най-използван от него, след 
което всички участници 
поясняват защо са избрали 
именно тези предмети;

• след като всички предста-
вят предметите си, трябва 
да си представят, че са ги 
използвали и да се опитат 
да ги изхвърлят в малкото 
кошче за отпадъци пред 
тях, до което се намира 
топката-глобус (...то ще се 
препълни). Извод: Земя-
та и кошчето за отпадъци 
също имат своя пределен 
капацитет.

• за около 2 мин. всеки трябва 
да назове и разясни устой-
чива алтернатива на първо-
началния си избор, може и 
примерни инициативи или 
сайтове (lifewithoutplastic.
com,  sipieu.com и др.)

В заключение се провежда дис-
кусия с участниците.

Въпроси за дискусия:
• Колко често използвате 

еднократни пластмасови 
продукти или опаковки?

• Какво е въздействието на 
тези продукти/опаковки 
върху природата?

• Бихте ли намалили тяхното 
използване? Защо и как?

• Какви алтернативи съ-

ществуват за замяна на 
еднократните пластмасови 
изделия?

• Защо въпреки алтернати-
вите, все още използваме 
еднократните пластмасови 
продукти/опаковки?

Участници: 10-15 човека.

Пластмасата и водните 
обитатели

Цел: Запознаване с ефектите 
от попадането на пластмасо-
вите отпадъци във водните 
екосистеми и техните обитате-
ли и обсъждане на варианти за 
намаляване на замърсяването 
им с пластмаса.
Материали:
• два комплекта номерирани 

карти (приблизително 5 на 3 
см), броят им зависи от броя 
на участниците. Например, 
ако има 12 участници, нуж-
даете се от два комплекта 
карти, номерирани от 1 до 
12;

• два съда, всеки пълен с раз-
лични на цвят зърна - на-
пример боб, леблебия или 
др. (може и други малки 
предмети);

• чанта с мостра от всеки тип 
зърна – „чанта с храна”;

• плик с карта, озаглавена 
„Съдбата на водните оби-
татели”. На картата трябва 
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да бъде написано следно-
то: 2 или по-малко отровни 
зърна – оцеляваш, ще имаш 
поколение; 3-4 отровни зър-
на – оцеляваш, но може и да 
нямаш потомство; 5 отровни 
зърна – оцеляваш, но няма 
да имаш повече потомство; 
6-7 отровни зърна – остава 
ти 1 година живот; 8 или по-
вече отровни зърна – твър-
де много пластмаса – „ти 
умираш”.

Указание за провеждане:
Мултипликаторът прави въве-
дение в темата с послание.
Ние използваме пластмасо-
ви изделия постоянно, но не 
се замисляме за тяхното въз-
действие над нас и над околната 
среда. Изследвания показват, 
че повечето видове пластма-
са имат до някаква степен от-
рицателно въздействие върху 
околната среда и хората, които 
ги използват. Същевременно, 
пластмасовите отпадъци по-
падат в огромни количества 
в световните океани, а според 
някои проучвания през 2050 
г. се очаква в океаните да има 
повече пластмаса, отколкото 
риба. Поради това много от во-
дните обитатели поглъщат ог-
ромни количества от пластма-
совите отпадъци попаднали в 
техните местообитания, което 
е причина за намаляването на 

много видове водни обитатели 
и птици. Друг ефект от преко-
мерното количество пластмаса 
в океаните е фактът, че по този 
начин пластмасата навлиза и 
в хранителната верига, която 
достига и до нашите чинии. 

След въведението:
1. Избира се доброволец, 

който да бъде „Съдбата 
на водните обитатели“. 
Останалите участници 
ще бъдат обитателите. 
Всеки от тях тегли карта с 
номер.

2. Поставят се двата съда 
със зърна в центъра на 
групата. Мултипликато-
рът казва, че всеки съд 
представлява струпване 
на храна.

3. Водните обитатели се 
хранят със зърната. 
Всеки участник взима по 
10 зърна в произволна 
комбинация.

4. Мултипликаторът казва, 
че едната храна всъщ-
ност е пластмаса или е 
отровена от химикалите, 
отделени от пластмасата 
във водата. За съжаление 
това ще окаже отрицател-
но въздействие върху тях, 
ако са приели прекалено 
голямо количество от 
нея.

5. За да определи кое от 
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зърната да бъде отровно, 
без да гледа мултипли-
каторът избира едно от 
мострите от „зърнената 
чанта”.

6. Всеки преброява от-
ровните зърна, които е 
погълнал.

7. Пликът с надпис „Съдба-
та на водните обитате-
ли” вече е отворен пред 
доброволеца “Съдба” и 
той ще съобщи какво 
ще е бъдещето на всеки 
участник.

8. Каква е съдбата на водни-
те обитатели?

След провеждане на играта се 
прави дискусия.

Въпроси за дискусия
• Как можем да намалим из-

ползването на пластмасови 
продукти и опаковки? 

• Потреблението на кои 
пластмасови изделия е 
добре да намалим?

• Какви алтернативи същест-
вуват за замяна на пластма-
совите изделия?

• Отразява ли се видът на 
опаковката върху храната, 
която консумираме, или не?

Участници: минимум 10.

Acer platanoides
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Икономика на 
споделянето
Инфочаст

Общ поглед

Фокус на темата

Методи (игри)

Материали

Заключителна спирка на тура. Споделената 
икономика като алтернатива на 
консуматорското поведение.

Икономика на споделянето като модел на 
пазарно поведение чрез преразпределение, 
обмяна и повторно използване.  Онлайн 
технологиите – инструмент за споделяне. 
Екологични, социални и икономически ползи от 
споделянето.

Споделена икономика
Рециркулация на стоки

Листчета за думи, моливи, съд 

„Икономика на споделянето“ 
е модел на пазарно поведение, 
съществуващ и проявяващ се 
под различни форми от древ-
ни времена. В него участници-
те споделят достъпа до стоки 
и услуги, вместо индивиду-
ална собственост върху тях. 

Понастоящем, онлайн техно-
логиите са предпоставката, 
която значително улеснява 
процеса на споделяне, увели-
чава неговия мащаб и добавя 
известна сигурност. Всички 
тези предимства, в комбина-
ция с натрупаната умора от 
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консуматорския начин на жи-
вот в Западния свят, водят до 
създаване на десетки сайтове 
за споделяне на движимо и не-
движимо имущество, знания, 
умения, свободно време, авто-
мобилни превози и още много 
неща. 

Икономиката на споделя-
не позволява използване на 
съвременните технологии за 
осигуряване на лица, корпо-
рации, организации с несто-
панска цел и правителства, с 
информация за оптимизиране 
на ресурси чрез:
• преразпределение; 
• обмяна; 
• повторно използване на 

излишния капацитет от 
стоки и услуги.

Икономическият потенциал 
на „икономиката на споделя-
нето” според изследователи, 
цитирани от CNN, през след-
ващите години ще достигне 

110 милиарда долара. Според 
оценка на Рейчъл Ботсман1, ав-
тор на книга за „икономиката 
на споделянето”, цитирана от 
Economist, пазарът на отдава-
не под наем възлиза на 26 ми-
лиарда долара. В глобалната 
икономика вече има над 10 000 
предприятия, които залагат 
на споделянето като бизнес 
модел.2

Споделяната икономика (из-
вестна също като shareconomy) 
е поведенчески пазарен модел. 
Терминът „съвместно потреб-
ление“ е въведен от Маркус 
Фелсън и Джо Л. Спит в статия-
та им „Структура на общността 
и съвместния разход“, публи-
кувана през 1978 г.3 Терминът 
„Споделена  икономика“ се 
доразвива в началото на 2000 
г., като естествен резултат от 
Голямата рецесия и отговор на 
все по-интензивното чувство 
на спешност около нараства-
нето на световното население 
и изчерпването на природни-

В ГЛОБАЛНАТА 
ИКОНОМИКА ИМА НАД 
10 000 ПРЕДПРИЯТИЯ, 

КОИТО ЗАЛАГАТ НА 
СПОДЕЛЯНЕТО КАТО 

БИЗНЕС МОДЕЛ.
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те ресурси. Появата на нови 
бизнес структури помага дви-
жението да набере скорост, 
а  развитието на социалните 
технологии му създават необ-
ходимата популярност, като 
опосредстват практическите 
ползи за потребителите. Спо-
делянето на ресурси е добре 
познато при размяната на 
машини в селското и горско-
то стопанство, но възникват 
предпоставки, които позволя-
ват споделяне на ресурси за го-
лямо разнообразие от стоки и 
услуги, както и за съвсем нови 
индустрии. Тези условия са:

1. Поведението на клиенти-
те на много стоки и услу-
ги се променя от прите-
жаване към споделяне. 

2. Онлайн социални мре-
жи и електронни пазари 
улесняват свързването 
между потребителите. 

3. Мобилни устройства 
и електронни услуги 
правят използването на 
споделени стоки и услу-
ги, по- удобно (например 
смартфон приложе-
ния, вместо физически 
контакт).

Професорът по право в Хар-
вард, Yochai Benkler4, бидей-
ки един от най-ранните при-
върженици на софтуер-а с 

отворен код, постулира, че 
мрежова технология може да 
смекчи проблема с изчерпва-
нето на общите ресурси, чрез 
това, което той нарича „общи 
блага, базирани на производ-
ството, основано на  партньор-
ска инициатива“. Това се случ-
ва през 2002 г., а през 2011 г. 
Икономиката на споделянето 
е обявена от TIME Magazine за 
една от 10 идеи, които ще про-
менят света.5 
Трудно е да се даде еднозначно 
определение какво предста-
влява Споделената икономика. 
Това се дължи на факта, че за 
Споделена икономика се гово-
ри в последните десетина го-
дини, а примери за такъв вид 
споделяне могат да се открият 
още в началните форми на въз-
никване на обществото. Ико-
номиката на споделянето об-
хваща социални отношения на 
размяна и временно заемане, 
каквито е имало открай вре-
ме, а днес връщането към тях 
се дължи по-скоро на преот-
криване на ползите от подобен 
тип общуване, отколкото на 
икономическа необходимост.
Най-общо, споделената иконо-
мика обхваща четири основни 
групи процеси и взаимоотно-
шения, а именно: 

1. Рециркулация на стоки. 
Това е процес, при който 
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се опосредства размяната 
на стоки, които са 
непотребни за едни, 
но биха донесли ползи 
за други. Такива стоки 
могат да бъдат: дрехи, 
обувки, книги, посуда, 
обзавеждане и всякакви 
други битови стоки. 

2. Увеличаване 
използването на 
дълготрайните активи. 
Тази група икономически 
взаимоотношения се 
свързват с размяната и 
заемането на стоки с по-
дълъг живот, каквито са 
движимото и недвижимо 
имущество. 

3. Обмен на услуги. 
Потребителите  споделят 
услуги или умения 
посредством сайтове. 
Например в TaskRabbit6, 
Fiverr7 и Gigwalk8 
услугите позволяват на 
потребителите да платят 
на други хора, за да 
направят нещо за тях – 
например, дизайн на сайт 
или косене на ливада.

4. Споделяне на 
производствените 
активи. Включва обмен на 
активи или пространства, 
целящи улесняване 
на производството, а 
не на консумацията. 
Кооперациите са 

историческият 
формат на този тип 
взаимоотношения.

Нека се спрем на първата гру-
па процеси, които характери-
зират Споделената икономи-
ка, а именно рециркулацията 
на стоки. Такива стоки могат 
да бъдат всички стоки с би-
тов характер: обзавеждане, 
дрехи, обувки, спортна еки-
пировка, учебници, книги и 
редица други. В същината си, 
това са дребни стоки, които 
бързо излизат извън употреба. 
Причините, поради които те 
стават ненужни, са свързани 
с умаляване, износване, спон-
танното им закупуване или 
потреблението им в твърде 
големи количества. Замислете 
се: поканени сте на купон или 
на тематично празненство. 
Единият и често най-прила-
ган  вариант е, да излезете и да 

ПРЕЗ 2011 г. 
ИКОНОМИКАТА НА 
СПОДЕЛЯНЕТО БЕ 
ОБЯВЕНА ОТ TIME 

MAGAZINE ЗА ЕДНА ОТ 
ДЕСЕТТЕ ИДЕИ, КОИТО 
ЩЕ ПРОМЕНЯТ СВЕТА.
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си купите специално облекло 
за повода. Това ще ви донесе 
удоволствие и ще ви позволи 
да подберете дрехите по свой 
вкус. Какво става, обаче, на 
другия ден, когато купонът е 
минал, близките и приятелите 
ви са ви видели с невероятните 
нови дрехи, а това прави почти 
нереално повторното им об-
личане? Вие можете да ги на-
пъхате в най-скрития ъгъл на 
гардероба или да ги дадете за 
последващо ползване на някой 
друг. На този принцип същест-
вуват магазините за употре-
бявани стоки, които набират 
все по-голяма популярност 
в България. Условието това 
да е така, се дължи на факта, 
че тези магазини предлагат 
стоки със запазен вид, добро 
качество, често превъзхожда-
що това на новите продукти. 
Разбира се, ниската цена също 
е аргумент в полза на магази-
ните „Втора употреба“. Други 
варианти, които съществуват 
при рециркулацията на стоки, 
са най-обикновеното им пре-

отстъпване или наем. Ако не 
сте склонни да се разделите с 
прекрасната нова рокля, коя-
то си купихте за миналия вече 
купон, можете да я преотстъ-
пите или заемете на съседка, 
сестра или приятелка. На този 
заемен принцип съществуват 
магазините за наем на абиту-
риентски и сватбени рокли, 
Хелоуин костюми, зимни кън-
ки, както и всички гардеробни 
помещения за ски екипиров-
ка по зимните курорти. Това 
ви позволява да разполагате с 
нужните стоки винаги и само 
когато ви потрябват, без да се 
ангажирате със складирането 
и притежанието им.                                                      
Когато говорим за истински 
стойностни, адекватни и при-
ложими примери за рецир-
кулация на битови стоки, би 
следвало да се сетим за едно 
място, където споделянето 
съществува от десетки годи-
ни, а именно – обществените 
библиотеки. Според големия 
дарител за обществените биб-
лиотеки в САЩ, Андрю Карне-

В БИБЛИОТЕКИТЕ, ВСЯКА ЕДНА КНИГА ЩЕ 
БЪДЕ ПРОЧЕТЕНА ОТ МНОГО ПОВЕЧЕ ХОРА, 
ОТКОЛКОТО ТОВА БИ БИЛО ВЪЗМОЖНО, АКО 
ТЯ Е ПРИТЕЖАНИЕ НА ЕДНО ЕДИНСТВЕНО 
ДОМАКИНСТВО.
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ги, „Библиотеката изпреварва 
всяко едно друго нещо, което 
общността може да направи 
в полза на хората.“ Понастоя-
щем, информацията идва от 
много други източници, не 
само от книгите. Това, обаче, 
не намалява тяхната стой-
ност като извор и преносител 
на знание. Библиотеката ни 
свързва с прозрението и по-
знанието, извличани от при-
родата, достигнато от най-ве-
ликите умове, живели някога, 
от най-добрите ни учители, от 
цялата ни история. Тъй като 
притежанието на книги е удо-
волствие, което е недостъпно 
за мнозина, то библиотеките 
са мястото, където знанието 
може да бъде споделено срещу 
минимална членска вноска. 
Всяка една от книгите е дос-
тъпна за широк кръг от хора, а 
фактът, че библиотеките чес-
то са субсидирани общински 
институции, ги превръща в 
дългосрочно функционира-
щи средища на споделено по-
требление. Всяка една книга 
ще бъде прочетена от много 
повече хора, отколкото това би 
било възможно, ако тя е при-
тежание на едно единствено 
домакинство, например. Ето 
защо библиотеките са изклю-
чителен и много описателен 
пример за ползите и същината 
на рециркулацията на стоки и 

възникващите с тях взаимоот-
ношения, обуславящи Споде-
леното потребление.

Втората група икономиче-
ски взаимоотношения, харак-
теризиращи Икономиката на 
споделеното потребление, са 
тези, водещи до оптимизира-
не използването на активите. 
Те се свързват със стоки, има-
щи по-дълъг живот, каквито 
са движимото и недвижимо 
имущество. В богатите нации, 
домакинствата купуват проду-
кти или притежават собстве-
ност, която не се използва на 
максимален капацитет. Тук е 
моментът да се изложи и веро-
ятно най-популярния пример, 
който е даван от водещите лек-
тори, както и поддръжници 
на Споделената икономика, а 
именно притежанието на бор-
машина. Идеята е следната: 
Вие се нуждаете от дупката в 
стената, а не от бормашина-
та. Защо тогава да купувате 
бормашина за една единстве-
на дупка? В САЩ, почти всяко 
средностатистическо семей-
ство притежава бормашина, 
при все, че рядко някой из-
вършва каквато и да е било 
дейност с нея, освен еднократ-
ното разпробиване, във връз-
ка с което е закупена. В такъв 
случай, не е ли възможно полз-
ването на една машина от по-
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вече семейства в удобно за тях 
време? Това ще генерира двус-
транни ползи – притежателят 
на бормашината ще получи 
сума под формата на наем за 
актива, който пък ще е несрав-
нимо по-нисък от цената, коя-
то иначе би платил наемателят 
за купуването й. Важно е да се 
уточни, че основно условие, а и 
предпоставка за възникване за 
такъв тип споделяне, са мал-
ките разстояния, делящи раз-
личните потенциални ползва-
тели на машината. Защото, кой 
би пътувал 100 км., за да заеме 
инструмент, пък бил той струг 
или флекс машина?!
Аналогични примери могат 
да се приведат и във връзка с 
други аспекти от нашия жи-
вот. Защо да харчите пари за 
хотел, например, когато може-
те да наемете временно апар-
тамента на местен жител чрез 
уеб платформата Airbnb9? Ко-
гато през 2008 г. Брайън Чески 
се опитва да намери пари, за 
да си плати квартирата в Сан 
Франциско, той едва ли е мо-
жел да предполага докъде ще 
го отведат тези опити. Безра-
ботен студент, Чески живее 
заедно със свой приятел в ма-
лък апартамент и предишните 
му опити да си намери работа 
се оказват безуспешни. Един-
ственото, което му идва на ум, 
е да предложи един ъгъл от 

жилището, снабден с надуваем 
матрак, на туристи или коман-
дировани хора, идващи в гра-
да. Чески създава малък сайт, 
чрез който популяризира ус-
лугата, добавя закуска за гос-
тите си и постепенно нещата 
претърпяват развитие. Освен, 
че започва да припечелва пари, 
студентът скоро установява, 
че все повече негови познати 
искат да добави в сайта си и 
части от техните жилища под 
наем, срещу малък процент от 
приходите за него. Днес сай-
тът предлага имоти в хиляди 
градове по света, а пазарната 
му оценка е 20 млрд. US дола-
ра. Името му Airbnb означава 
буквално „air bed and breakfast“ 
– надуваем матрак и закуска. 
Въпреки че в него се дават под 
наем предимно отделни стаи 
от жилища, не липсват и мно-
го по-ексцентрични предло-
жения, като каравани, гаражи, 
имения, замъци и дори иглута. 
Пример за подобен начин на 
„споделяне“ на пространства 
е и Каучсърфинг. Идеята тук 
е свързана с откриването на 
хора, готови да споделят жи-
лищното си пространство с не-
познати, базирайки избора за 
това върху лични предпочита-
ния, интереси, националност, 
езикова култура и редица дру-
ги. Идеята е насочена към хо-
рата, които обичат да пътуват, 
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и целят това да става по-ев-
тино. В същото време, когато 
намериш своя “диван” в стра-
ната, която искаш да посетиш, 
Каучсърфинг идеята те кара 
да се чувстваш като на гости 
при приятел, а не като турист, 
позволявайки ти да вникнеш в 
бита и културата на страната, в 
която си.10

Пример за споделяне на акти-
ви е и наемането на автомобил 
през Рент–а–кар фирми, както 
и организирането на групово 
пътуване до различни далеч-
ни или по-близки дестинации. 
Защо да пътувате до Пловдив 
сами, когато може да се вклю-
чите в една от фейсбук групите 
за споделено пътуване, като по 
този начин не само ще си на-
мерите компания по време на 
пътя, но и значително ще на-
малите разходите, разделяйки 

ги между 2, 3 или 4 пътника? 
Цената е само един от аргу-
ментите в полза на организи-
раните пътувания. Ползите, 
които груповият транспорт 
носи намират израз в нама-
ление на емисиите парникови 
газове, по-малко шум, свързан 
с намаления брой автомобили 
на пътя, както и пълноценно-
то използване на самия актив 
(МПС).
Така че защо да харчите пари 
за хотел, като можете да нае-
мете временно апартамента 
на местен жител чрез Airbnb? 
Защо да не спестите пари, като 
споделите автомобила си, в 
случаите когато не го карате? 
От автомобили, през парко-
места и подслон – благодаре-
ние на мобилните технологии 
можете да споделите всичко, 
което не ползвате в момента. 

 Страни с регистрирани повече от 500 каучсърфъри към 3 януари 2011 г.11



160 НАРЪЧНИК НА МУЛТИПЛИКАТОРА

Третият вид отношения, кои-
то характеризират Споделе-
ната икономика, е размяната 
на услуги. Началото си води 
от възникналите в САЩ през 
1980 г. „времеви банки“, кои-
то са имали за цел да осигу-
рят заетост и възможности за 
безработните. Инициативата 
представлява предоставя-
не на многостранни услуги в 
местни общности чрез сайто-
ве с нестопанска цел. На тези 
бартерни сайтове  услугите се 
търгуват на базата на прека-
раното време, в съответствие с 
принципа, че времето на всеки 
участник се оценява еднакво. 
Това на практика е означава-
ло, че услугата, предоставе-
на за един час от безработен 
зъболекар, е била релевантна 
на едночасовата дейност на 
безработния градинар. Уме-
нията на единия са били из-
равнявани по ценност, труд-
ност и необходимост с тези на 
всички останали професии. За 
разлика от други платформи, 
„времевите банки“ не стават 
достатъчно популярни и из-
ползвани, отчасти защото под-
държането на еднакви съотно-
шения и ценност на времето на 
всеки един участник се оказва 
предизвикателство. 
Понастоящем различни сай-
тове и приложения позволяват 
на потребителите да споделят 

услуги или умения. Например 
в TaskRabbit, Fiverr и Gigwalk 
услугите позволяват на потре-
бителите да платят на други 
хора да направят нещо за тях – 
например дизайн на сайт или 
косене на ливада. Това означа-
ва, че хората търгуват помежду 
си на база на уменията, с кои-
то разполагат и нещата, които 
биха могли да свършат един за 
друг. В България не са известни 
официални платформи, къде-
то подобен тип размяна може 
да се осъществи. Въпреки това, 
в малките населени места този 
тип общуване е широко застъ-
пен, отчасти защото хората се 
познават добре един друг. Еди-
ният съсед ще окоси тревата, а 
другият - ще напазарува или 
ще купи вестник. Други обек-
ти, които се включват в тази 
категория, са образователни 
платформи като SkillShare12 и 
Peer-to-Peer University13, които 
целят да изместят традицион-
ните образователни инсти-
туции и да демократизират 
достъпа до знания и умения, 
насърчавайки споделянето на 
практически умения. Защото 
какво е споделената икономи-
ка, ако не – още един начин да 
взаимодействаме помежду си, 
извличайки взаимни ползи?  
Какви други примери можете 
на предложите за споделяне на 
услуги?
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Четвъртата категория, дефи-
нираща понятието Споделена 
икономика, включва обмен на 
активи или пространства, це-
лящи улесняване на производ-
ството, а не на консумацията. 
Кооперациите са историче-
ския формат на този тип вза-
имоотношения. Съвременните 
форми, които са пример за та-
къв тип споделяне, включват 
makerspaces, които осигуряват 
споделени инструменти, как-
то и споделени общи работни 
пространства, работещи при-
мери за каквито има в Бъл-
гария (в София са БетаХаус14, 
Сохо, Космос Плейс15, а в Пло-
вдив са Икономическа библи-
отека и Хаккафе16). Споделе-
ните работни пространства 
са истински хит, особено сред 
freelancer-ите, работещите от 
вкъщи или ангажираните с 
онлайн и дистанционни дей-
ности. Пространствата пред-
лагат всичко необходимо, съ-
четавайки в себе си удобствата 
на офис с разнообразие, спо-
койствие и достъп до всевъз-
можни услуги и периферни 
устройства. 

Co-woking place

Важно е да се разгледат от-
ношенията, възникващи със 
споделянето и от чисто ико-
номическата и екологична 

гледна точка. Основно разли-
чие, с което се характеризират 
част от работещите платформи 
за споделяне, са отношенията 
между участниците. Peer-to-
peer отношенията предполагат 
двустранни ползи между учас-
тниците, които често са физи-
чески лица, а не фирми. Ползи-
те се свързват с получаване на 
комисионна, наем или знание 
от всяка една сделка. За разли-
ка от тях, B2P (Business-to-peer) 
платформите често се стремят 

МАГАЗИНИ ЗА НАЕМ 
НА АБИТУРИЕНТСКИ 
И СВАТБЕНИ РОКЛИ, 
ХЕЛОУИН КОСТЮМИ, 

ЗИМНИ КЪНКИ, 
КАКТО И ВСИЧКИ 

ГАРДЕРОБНИ 
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СКИ 

ЕКИПИРОВКА ПО 
ЗИМНИТЕ КУРОРТИ, 

ПОЗВОЛЯВАТ ДА 
РАЗПОЛАГАТЕ 

С НУЖНИТЕ 
СТОКИ ВИНАГИ И 
САМО КОГАТО ВИ 

ПОТРЯБВАТ.



162 НАРЪЧНИК НА МУЛТИПЛИКАТОРА

да увеличат приходите за вся-
ка транзакция, както тради-
ционните предприятия често 
го правят.

Какво обаче мотивира учас-
тието в подобен тип размя-
на, какви са ползите, как-
ви са минусите и има ли 
такива? 
Това, което мотивира участни-
ците в подобен тип споделяне 
на ресурси, са: икономически, 
екологични и социални фак-
тори. При споделяне в иконо-
миката се постигат по-ниски 
ставки на разходите, откол-
кото пазарните алтернативи. 
Също е важно да се отбележи, 
че ползите, както и разходите 
се разпределят относително 
по-равномерно, като се избяг-
ва натоварването на крайния 
потребител, което е така ха-
рактерно за пазарния принцип 
на потребление. Много сайто-
ве за споделено потребление 
на стоки или услуги се рекла-
мират като „зелени“ и промо-
тират споделянето като начин 
за намаляване на въглерод-
ните отпечатъци. Всеизвестна 
истина е, че споделянето изис-
ква по-малко ресурс, отколко-
то конвенционалните начини 
за достъп до стоки и услуги 
(например, хотели, таксита, 
търговски центрове), тъй като 
намалява търсенето на нови 

стоки или съоръжения.17 
Действителните въздействия 
върху околната среда, обаче, са 
много по-сложни. Екологични-
те ползи от споделянето често 
се разглеждат като очевидни: 
вторичните пазари водят до 
намаляване на търсенето на 
нови стоки, така вредните по-
следствия от потреблението 
намаляват. Да предпочетеш да 
останеш в съществуващи жи-
лища намалява търсенето на 
нови хотелски пространства, 
също както възможността за 
споделяне на един инструмент 
би могъл да доведе до отказ от 
закупуване на още един такъв. 
Все пак, въпреки широко раз-
пространеното схващане, че 
този вид споделяне помага за 
намаляване на въглеродните 
емисии, няма почти никакви 
задълбочени изследвания за 
неговото въздействие. Изклю-
чение прави едно скорошно 
проучване за Car Sharing18. То 
откри измеримо намалява-
не на емисиите на парникови 
газове, но това намаление е 
основано на намалена консу-
мация от една малка част от 
домакинствата. За мнозин-
ството, възможността за спо-
деляне на коли всъщност само 
улеснява достъпа до такъв вид 
транспорт и на практика води 
до увеличаване на емисиите. 
Допусканията за екологични 
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въздействия обикновено са 
свързани с първите, видими 
промени, направени от потре-
бителите, а именно: закупува-
не на употребявани продукти, 
а не на нови такива, или пре-
биваване в частен дом, а не в 
хотел. За да се оценят общите 
екологични въздействия, оба-
че, ние трябва да  помислим 
за верижната реакция от този 
тип потребление. Какво пра-
вят продавача и купувача с 
парите, спестени или спече-
лени от подобни отношения? 
Те могат да използват парите, 
за да купуват продукти с го-
лямо въздействие върху окол-
ната среда, което на практика 
да елиминира положителната 
полза от първоначалните спо-
делени действия. Дали появата 
на пазар за употребявани сто-
ки ще накара хората да купу-
ват повече нови неща, които 
те възнамеряват да продават 
по-късно? Ако пътуването ста-
ва по-достъпно и евтино, това 
не кара ли хората да пътуват 
повече? Всички тези ефекти 
ще доведат до повишаване на 

екологичните и въглеродни 
отпечатъци и значителното 
намаляване на ползите от пър-
воначалния акт на споделяне. 

И така, какво установихме 
за икономиката на споделя-
нето? Няма съмнение, че този 
нововъведен стил на социал-
но и икономическо поведение 
има недостатъци, способни да 
разрушат ползите, които съз-
дава. В същото време, крити-
ците са прекалено цинични. 
В този сектор има потенциал  
за създаване на нови фирми, 
които да разпределят стой-
ността на благата по-справед-
ливо, такива, които са по-де-
мократично организирани и 
способни да повлияят върху 
намаляване екологичните от-
печатъци. Същевременно, този 
формат на общуване сближава 
хората по нов начин. Ето защо 
има толкова много вълнение 
във връзка с икономиката на 
споделянето. Появата на P2P 
общества, които споделят сто-
ки, пространство и трудови ус-
луги може да бъде в основата 

ВИЕ СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ДУПКАТА В СТЕНАТА, 
А НЕ ОТ БОРМАШИНАТА. ЗАЩО ТОГАВА 

ДА КУПУВАТЕ БОРМАШИНА ЗА ЕДНА 
ЕДИНСТВЕНА ДУПКА?
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на нов модел на домакинства-
та, в които хората са по-малко 
зависими от работодателите и 
по-способни да разнообразят 
достъпа си до доходи, стоки и 
услуги. Тези общества, обаче, 
са силно застрашени на няка-
къв етап да бъдат узурпирани 
от дейността и репутацията на 
големите бизнес платформи, 
които целят печалба, използ-
вайки тренда, основан на об-
ществена, социална и екоанга-
жираност. Ние сме в критичен 
момент, в който потребители-
те настояват за екоотчетност, 
което в комбинация с улесне-
нието в общуването, което 
технологиите привнасят, може 
да се окаже определящо при 
реализиране на потенциала 
на модела за споделяне. Раз-
пространението и популяри-
зирането на тези идеи сред 
по-широк кръг от хора, дър-
жави и социални прослойки, 
е това, което би могло да ката-
лизира социален преход към 
друга форма на повсеместно 
потребление. Справедливото 
разпределяне на икономиче-
ската стойност, която се съз-
дава сред участниците в това 
пространство пък е наложи-

телното условие за оцеляване-
то му. Извън САЩ, тласъкът за 
споделяне в насоки като транс-
порт, жилищно настаняване, 
храни и стоки намира прояв-
ление основно сред градското 
население и цели намаляване 
нивото на въглеродните еми-
сии, информационна прозрач-
ност и истинска демокрация. 
С вграждането на практики за 
споделяне в рамките на тези 
по-големи движения на об-
щинско ниво, вероятността 
движението за споделяне да 
успее да постигне целите си 
е по-голяма. Това също така 
означава отвореност към дру-
ги социални движения, които 
вече са активни по тези въпро-
си. Лекотата, с която индиви-
дите, дори непознати, сега мо-
гат да се свържат, да обменят 
информация, и си сътрудни-
чат, е наистина  вдъхновява-
ща. Софтуер, краудсорсинг19, 
и информацията за публич-
ните блага ни дават мощни 
инструменти за изграждане 
на социална солидарност, де-
мокрация, и устойчивост. Сега 
нашата задача е да се изгради 
движение, да се впрегне тази 
сила.
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Икономика на 
споделянето
Методическа част

Подходящи места за провеж-
дане на спирката са: магази-
ни за стоки втора употреба, 
работни пространства за спо-
деляне, (каквито са БетаХаус 
и Ко-Уоркинг-Камп в центъра 
на София, както и Хак Кафе в 
Пловдив), библиотеки, борси 
за учебници.

Като встъпителни въпроси за 
провеждане на спирката се 
ползват тези от метод „Споде-
лена икономика“.

Методи
Споделена икономика

Цел: Въвеждане в темата.
Указание за провеждане:
Задават се последователно въ-
проси на участниците. След 
като получи по няколко отго-
вора на всеки въпрос, мулти-
пликаторът споделя допълни-
телна информация от темата.

Примерни въпроси:
• Какво според вас 

представлява Споделената 
икономика?

• Къде и как се проявява 
според вас?

• Имате ли сестра/брат, с 
който разменяте дрехи, 
обувки, техника?

• Имате ли карта за училищна 
библиотека? Ползвате ли 
употребявани учебници и 
помагала?

• Какви други примери 
можете на предложите за 
споделяне на стоки?

• А сещате ли се за примери 
за споделяне на услуги? 

Рециркулация на стоки

Цел: Да демонстрира ползата 
от споделянето на предмети.
Материали: листчета за думи, 
моливи, съд (кутия, шапка, др.)
Участници: 10 – 15 човека
Указание за провеждане: 
Всеки участник записва на от-
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делно листче по 3 предмета, 
които притежава: 1) който би 
подарил, 2) който би дал под 
наем (със или без заплащане) 
и 3) който би продал, като на 
листчето съответно отбелязва 
начина, по който би предоста-
вил предмета и евентуалната 
цена. Предложенията се поста-
вят в общ съд (кутия, шапка, 
др.). Всеки изтегля листче, про-
чита предложението, споделя 
дали би се възползвал от него 
и защо. Притежателят на пред-
мета споделя защо предлага 
този предмет и защо е избрал 
да го подари/заеме/продаде. 

СПОДЕЛЯНЕТО СЪЗДАВА НОВ МОДЕЛ НА 
ДОМАКИНСТВАТА, В КОИТО ХОРАТА СА ПО-
МАЛКО ЗАВИСИМИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ И 
ПО-СПОСОБНИ ДА РАЗНООБРАЗЯТ ДОСТЪПА 
СИ ДО ДОХОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ.

ПОЛЗИТЕ, 
ГЕНЕРИРАНИ 
ОТ ПАЗАРА 
НА ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ, СЕ 
ИЗЧИСЛЯВАТ НА 26 
МИЛИАРДА ДОЛАРА.

Hippoglossoides platessoide
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Направи си сам
Инфочаст

Общ поглед

Фокус на темата

Методи (игри)

Материали

Заключителна спирка на тура. “Направи си 
сам” като алтернатива на консуматорското 
поведение. Планирано остаряване на стоки.

Индивидуално разбиране и приложение за 
„Направи си сам“. 

Направи си сам

Полезни предмети от отпадъчни материали

DIY/“Направи си сам“ 
субкултура... или как да се 
самоовластим

„Направи си сам“ (или „Do it 
yourself - DIY“) е понятие, из-
ползвано да опише изграж-
дането, модифицирането или 
възстановяването на нещо, 
без помощта на експерти или 
специалисти.1 
Терминът „направи си сам“ 

влиза в обща употреба през 
1950 г., предизвикан от жела-
нието на хората да подобрят 
домашния си уют. „Направи си 
сам“ културата инспирира на-
правата на вещи от изхвърле-
ни или рециклирани материи 
и материали, а през послед-
ните години терминът придо-
бива по-широк смисъл, обхва-
щащ по-мащабен спектър от 
умения.

Hippoglossoides platessoide
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„Направи си сам“ субкултурата 
често се свързва с алтернатив-
ния рок, хардкор пънк и инди 
рок, с музикалните сцени, с 
инди мрежите, с пиратските 
радиостанции, с нашумялата в 
последните години Steam Punk 
култура, с Cosplay културата 
на Изтока и т.н. В тази връзка, 
„Направи си сам“ е свързан с 
изкуствата и занаятите. 
Днешната „Направи си сам“ 
сцена в действителност е пов-
торно въвеждане на стария 
модел на лична ангажираност 
в поддържане на дома, праве-
не на модни аксесоари и дре-
хи, поддръжка на автомобили, 
компютри, интернет страни-
ци, или каквито и да било ма-
териални аспекти от живота. 

Историята на
„Направи си сам“... 

В края на 1968 година един 
млад американски мечтател 
на име Стюарт Бранд, рабо-

тейки съвместно с приятелите 
и семейството си, публикува 
първото издание на „Каталог 
на цялата Земя” – един от пър-
вите сборници, насочени към 
развиването на „Направи си 
сам“ културата в САЩ.
В каталога присъствали спе-
циализирани инструменти 
- дърводелски и дюлгерски, 
градинарски, заваръчно обо-
рудване, триони, дори било 
отразено началото на персо-
налните компютри. С появата 
си този каталог насърчил голя-
мата вълна на експеримента-
лизма и разчупването на кон-
венционалните рамки в края 
на 60-те години.

През 1979 г. започва „Напра-
ви си сам“ революцията в те-
левизията. Предаванията са 
изключително популярни и 
спомагат за израстването на 
„Направи си сам“ индустрията 
чрез образоване на хората за 
това как да подобрят условия-

В ОСНОВАТА СИ „НАПРАВИ СИ 
САМ” СЛАГА ИНДИВИДУАЛИЗМА 
И СТРЕМЕЖА КЪМ ПО-ДОБЪР, И 
ДАЛЕЧ ПО-ОСЪЗНАТ ЖИВОТ.  
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та си на живот, без да плащат 
на някого. 
В средата на 90-те, „Напра-
ви си сам“ културата започва 
да търси предизвикателства 
в световната електронна мре-
жа. HomeTips.com, създаден в 
началото на 1995 г., е един от 
първите сайтове, който пред-
лага качествено съдържание 
за подобряване на домашния 
уют, създадено от експерти 
за интернет потребителите. 
От края на 90-те, „Направи си 
сам“ културата буквално из-
бухва в интернет. У нас едни 
от най-популярните сайтове в 
момента са „Мисия моят дом“3 

и форума на „Направи си сам“4. 

Политика и икономика...

През 1924 година американ-
ският автомобилен пазар е 
пренаситен. За да поддържа 
темповете на потребление на 
автомобили, тогавашният ди-
ректор на General Motors Алф-
ред П. Слоан младши налага 
стандарт за подобрение на ав-
томобилите на годишна база. 
Този метод цели стимулиране-
то на потребителите да сменят 
автомобила си поне веднъж на 

две години. Този начин на про-
изводство и маркетинг е наре-
чен „планирано остаряване“. 
Планираното остаряване2 
предполага големи инвести-
ции за ежегодни промени в 
продукцията, което от своя 
страна унищожава малките 
играчи на пазара, които не се 
задържат на технологичния 
връх. Последици от тази фило-
софия са: дизайн забраняващ 
или нерентабилен за ремонт 
(продуктите на Apple, HTC и 
други), остаряване на стила 
– всяка година се изхвърлят 
милиони тонове годни дрехи, 
които не са „фешън“, систем-
но остаряване (игрови конзо-
ли, компютърни компоненти, 
дребна персонална електрони-
ка и други), софтуерно остаря-
ване (операционни системи и 
други приложения). 
Подобно на изкуствата и за-
наятите от 90-те, модерното 
„Направи си сам“ движение се 
разглежда като реакционер-
ски отговор на съвременната 
индустриализация, бълваща 
продукти с планирана амор-
тизация и цикъл на използва-
не, които също често са с ниско 
качество.
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Философията, съдържаща се в 
„Направи си сам“ културата, е 
„мисли глобално, действай ло-
кално“. Идеята на „Направи си 
сам“ културата е стоките да се 
създават от самия потребител 
или да се закупуват стоки и 
услуги, направени на локално 
ниво, като вид бойкот срещу 
тези организации. 

„Направи си сам“ културата 
като начин на живот...

„Направи си сам“ културата не 
се ограничава само до ръчно 
изработване на дрехи, а също 
така се отнася за избор на об-
ществен транспорт (колоезде-
не и пеша вместо автомобил), 
използването на торбички и 
контейнери за многократна 
употреба, ремонт и/или мо-
дифициране на продукти с 
цел продължителна употреба, 
компостиране, upcycling ме-
тоди, при които нечий боклук 
става съкровище за други, като 
например: детски площадки, 
обезопасени с гумени плочи, 
направени от нарязани авто-
мобилни гуми; къщи, напра-
вени от автомобилни гуми 
вместо тухли; хранилки за 

птици от пластмасови бутилки 
и т. н. Дори това да си напъл-
ните вода от чешмата или мес-
тен извор, вместо да купувате 
бутилирана минерална вода, 
се разбира като „направи си 
сам“.
Слушането и правенето на об-
ществено радио, гледането и 
правенето на обществена те-
левизия, блогове и влогове, 
вместо натъпканите с реклами 
медии, също е често срещано в 
„Направи си сам“ културата.
В основата си „Направи си сам“ 
слага индивидуализма и стре-
межа към по-добър, и далеч 
по-осъзнат живот.  

Социално-икономически и 
екологични аспекти на „На-
прави си сам“ 

„Направи си сам“, като начин 
на живот е силно интерпре-
тативно занимание. То може 
да има положително, но и от-
рицателно въздействие върху 
околната среда и икономиката. 
Често например, макар с добри 
намерения, хора прилагат нее-
кологични продукти и методи, 
когато правят нещо сами - уж 
да спестят пари, но в същото 
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време не постигат търсените 
резултати. Социалният фактор 
на движението е набъбващият 
брой магазини с продукти тип 
„направи си сам“, което по-
казва припознаването на тези 
предмети като модерни, но и 
това е силно индивидуално, 
все още е в сектора на алтерна-
тивните стилове на живот и да-
леч от мейнстрийма. „Направи 
си сам“ определено намалява 
екологичния отпечатък, когато 
се ползват отпадъчни матери-
али за изработване на полезни 
вещи, т.е. отпадъците не попа-
дат в природата. От социална 
гледна точка, поправката на 
вече неработещи, но поправи-
ми уреди, може да послужи за 
приход за най-бедните или да 
спести закупуването на нови, 
още по-нетрайни уреди.
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но на 10.03.2016
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blog/10-companies-started-
garages#Whats_the_Point, 
посетено на 10.03.2016



174 НАРЪЧНИК НА МУЛТИПЛИКАТОРА

Направи си сам
Методическа част

Спирката може да се проведе в 
междублоково пространство, 
пред магазин за художниче-
ски материали, пред работил-
ница за поправка – на колела, 
на техника, на чадъри, обущар, 
автомобилен сервиз и всякакъв 
друг вид обекти, които правят 
асоциация със саморъчното 
изработване на вещи.

Методи
Направи си сам

Цел: Мотивиране и вдъхновя-
ване на участниците за пов-
торно използване на отпадъч-
ни продукти и изработване на 
полезни вещи от тях.

Материали: Полезни предме-
ти от отпадъчни материали.

Указание за провеждане:
Мултипликаторът може да за-
почне с това, че културата „На-
прави си сам“ е пряко свързана 
с предприемачеството – реди-
ца големи фирми са започнали 

от гараж като Apple, Microsoft, 
Amazon, Google, HP, Mattel.5  
Много велики открития са за-
почнали от нищото или като 
една мечта. 

След това задава въпроси и 
води дискусия:
• Вие майсторите ли си сами 

разни неща? Какви?
• Усещали ли сте ефекта на 

планираното остаряване и с 
какви продукти? Търсите ли 
алтернативи?

• Колко често си купувате 
бутилирана вода? Колко 
пари харчите за нея? А 
колко бихте спестили, ако 
си наливате сами?

• Познавате ли печатни 
издания в България на тази 
тематика, онлайн видео 
канали?

В заключение на участниците 
се показват кутийки за съх-
ранение на дребни предмети, 
направени от пластмасови бу-
тилки, портмонета от тетра-
пак кутии от сокове, обеци от 
капачки и др.
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Съвети към
мултипликатора
Организиране на туровете 

Първото, което сме длъжни да 
помним при организацията 
на градски тур за отговорно 
потребление, е, че организи-
райки го, можем да предвидим 
множество нежелани ситуа-
ции и да ги предотвратим, но 
никога не можем да направим 
100% предвидим тур, защото 
туровете се правят в градска, 
шумна среда, навън и по вся-
какво време, както на деня, 
така и на годината.

Не се притеснявайте излишно 
- перфектността е непостижи-
ма, но се стремим да я добли-
жим. Стремим се към перфект-
ния тур и с опита си, постоянно 
се приближаваме към него.

При организацията на турове-
те е важно да се решат възмож-
но най-добре няколко основни 
задачи.

Подготовка на тура

Преди да тръгнете с група, из-

пробвайте маршрута и набеле-
жете спирките на тура. Турът 
е с оптимална продължител-
ност от 90 минути и включ-
ва 3-4 спирки, т.е. по 20-30 
мин. за спирка. Използвайте 
интерактивни методи, ясни 
примери и нагледни матери-
али, за да представите дадена 
информация. Това помага за 
по-забавното и информативно 
протичане на тура. Подгответе 
предварително информация-
та, която ще споделите с група-
та по отделните теми, и мето-
дите (обучителните дейности), 
които ще използвате за целта.

Важно е обучителният процес, 
който следва тура, да има своя 
логика и развитие във времето. 
Изберете спирките така, че да 
се взаимодопълват с информа-
ция за глобалното въздействие 
на ежедневното ни потребле-
ние, т.е. ако една спирка за-
сяга по-силно екологичните 
аспекти на потреблението, то 
следващата спирка е подхо-
дящо да разкрива социалните 
или икономическите аспекти. 
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Всяка спирка следва да пред-
ставя проблемите, свързани 
с консумацията в световен 
мащаб и да предлага индиви-
дуални решения, които всеки 
участник в тура може да вземе 
при своя потребителски избор, 
за да намали глобалния си со-
циално-екологичен отпечатък. 
Затова е изключително важно 
всяка спирка да завършва с 
алтернативи по съответната 
тема, които мотивират учас-
тниците за отговорен потре-
бителски избор. 

Местоположение на 
спирките от тура

При избора на конкретните 
места да се има предвид, че е 

добре те да не са чужда частна 
собственост. Молът е частна 
собственост – оттам могат да 
ни изведат с охрана, ако решат 
да го направят, затова там е 
рисково място за тур за отго-
ворно потребление. Ако това 
все пак ни се случи, изпълня-
ваме желанието на собствени-
ка или охраната без да спорим, 
но спокойно обясняваме, че 
правим образователен тур на 
тема отговорно потребление.

Времето на провеждане има 
значение, за да можете да оси-
гурите участници в тура. Съо-
бразяваме часовете на провеж-
дане с участниците и сезона. 
За работещи хора можете да 
предложите турове след 18:00 
ч. в по-слънчевата част на го-
дината (април-септември). За 
ученици са подходящи блоко-
ви часове (по два, например), 
защото има възможност да се 
направят 3 спирки с възмож-
ност за четвърта, ако се рабо-
ти по-активно. Извън учебно 
време, по време на ваканции, 
учител може да асистира за съ-
биране на група и уговаряне на 
удобен за всички час. 

Когато е слънчево и горещо, 
туровете е добре да се про-
веждат на сянка – под дър-
вета, около високи сгради, от 
сенчестата страна на улицата. 

„ПРИРОДНАТА 
СИСТЕМА, ОТ КОЯТО 
Е ЧАСТ И ЧОВЕКА, СЕ 
САМОБАЛАНСИРА, 
САМОНАСТРОЙВА И 
САМОПОЧИСТВА. НЕ 
ТАКА СТОЯТ НЕЩАТА 
С ТЕХНОЛОГИИТЕ.”

E. F. SCHUMACHER
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Избягват се площади, поля-
ни, напечен асфалт или бетон. 
Ако имате възможност, носете 
вода. През горещите месеци 
турове се правят само в ком-
фортната зона на деня – су-
трин до 10 часа, когато е хлад-
но и надвечер. 

Когато е студено, се внимава 
да не се излезе много от ком-
фортната зона за участниците. 
Ако е прекалено студено, вни-
манието им ще е заето с друго, 
вместо с това, което искате да 
им кажете. Планира се алтер-
нативен маршрут и/или въз-
можно пренареждане на спир-
ките при възможност от дъжд, 
снеговалеж или силен вятър. 

Климатичните условия „в кон-
кретния ден“. Погрешно е да се 
подхожда с избор на ден и по-
сле да се проверява какво ще 
бъде времето тогава. За крат-
косрочно планиране помага, 
ако се набележат няколко дати 
или период, като се провери 
десетдневната прогноза. При 
внезапен дъжд, в зависимост 
от ситуацията, се:
• търси място за изчакване с 

дискусия, ако има сигнали, 
че ще премине скоро;

• продължава тура, ако 
дъждът го позволява и 
участниците са съгласни и 
подготвени;

• прекратява тура, ако 
условията не позволяват 
провеждането му. Винаги 
може да се насрочи отново 
при по-добри условия. 

Брой на участниците

Оптималният брой участници 
в тура е между 8 и 12 човека. 
Динамиката при по-големите 
групи е различна, защото се 
фрактализира на няколко мал-
ки групи, които започват да 
си говорят и възпрепятстват 
процеса. Ако групата е над 12 
човека, разделете участници-
те в две групи и направете два 
тура. Ако работите по двама, 
ще можете да поемете и двете 
групи, като разместите поред-
ността на спирките, за да не се 
засечете. 

Безопасност на
участниците

Когато в градските турове 
участват ученици, задължи-
телно се изисква присъствието 
на учител. Това се налага по-
ради нуждата от квалифици-
ран педагог, който да може да 
окаже съдействие при необхо-
димост. Излишно е да напом-
няме, че местата, избрани за 
спирките на туровете, следва 
да са безопасни места. 
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Провеждане на туровете 

Туровете за отговорно потреб-
ление се провеждат в градска 
среда. (Възможно е тяхното 
провеждане и в училище, но 
тогава се използва друга ме-
тодика. За целта се правят 
максимум 3 теми („спирки“), 
като се избират игрови мето-
ди, включващи по-голямата 
част от учениците в клас, в 
противен случай се наблюда-
ва разцепване на две групи – 
участваща и неприсъстваща. 
Моля, обърнете се към екипа 
на Фондация „Екоцентрик“ за 
повече информация.)
В началото на тура направете 
така, че да стане ясно на учас-
тниците, че вие водите гру-
пата. Освен задължителното 
представяне с име и няколко 
изречения за проекта, това 
може да се направи по много 
начини, като неформален раз-
говор преди началото на тура; 
посочване на най-близкия ре-

кламен билборд и реплика за 
него; случайни въпроси към 
участниците, свързани доня-
къде с обсъжданите теми – 
обикновено всички участници 
носят със себе си обувка, дре-
ха, джаджа и пари – все теми, 
които засягат консумацията. 
Това предоставя достатъчно 
ключови думи, за да вкарате 
неусетно групата в разговор с 
водещия по ежедневни въпро-
си, където те да се чувстват 
компетентни и да участват ак-
тивно, включително и в диску-
сия помежду си.

Търсят се и се толерират актив-
ните дискусии, а не споровете 
по време на тур. Водещият не 
се опитва да убеди присъства-
щите в правотата на твърде-
нията си. Вместо това, задава 
насочващи въпроси към учас-
тниците. Въпросите могат и да 
са абсурдни, което гарантира 
хумористична вметка и смеш-
ни коментари от групата – една 

СПОРЕД ВАС ТРЯБВА ЛИ НЯКОЙ ДА СТРАДА 
ЗА ПРОДУКТИТЕ, КОИТО КУПУВАМЕ 
ЕЖЕДНЕВНО?
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усмивка винаги помага. Съвет: 
не чакайте друг да го направи, 
а веднага при пауза вземете 
думата – вие водите групата. 
Усетите ли паузата, значи вече 
закъснявате с включването и 
следва да кажете нещо.
Въпросите, част от които це-
лево са абсурдни, са направе-
ни така, че да подсещат учас-
тниците за някакво познание, 
вместо да ги убеждаваме в 
него. Второто е по-енергоем-
ко. Тези въпроси добре работят 
при работа в клас, по адапти-
раната методика на туровете 
за отговорно потребление Кон-
сУмувай! за училище. Ето при-
мерни такива въпроси:

• Вие природа ли сте? Тес-
товете с ученици показват, 
че веднага следва замис-
ляне, вместо интуитивен 
положителен отговор на 
сравнително лесен въпрос. 
Въпросът може би се въз-
приема по-скоро като „Аз 
пейзаж ли съм?“. Уточнява-
щи и извеждащи въпроси са 
„А атмосфера ли сте? Има 
въздух, който не можете да 
издишате никога.“, „Вода 
ли сте? Колко процента 
вода сме, някой знае ли?“, 
факт-въпросът „Знаете ли, 
че в телата ни има повече 
клетки на други видове 
отколкото наши?“ е добър 

за запълване на умълчава-
нето на групата и вкарване 
на допълнително съмнение. 
Изходът на този въпрос е 
в границата (или по-скоро 
в липсата на такава) меж-
ду мен и околната среда; 
между водата в мен и водата 
около мен; между почвата 
и плодовете на гроздето; 
между пчелата и растение-
то или системата „пчело-
растение“, понеже двете са 
невъзможни поотделно и 
ако растението не цъфне, 
пчелата няма дълго да я 
има, като важи и обратното 
донякъде; между тялото на 
човека и бактериите, гъби-
те, водораслите, протистите 
в неговото тяло и т.н. Липса-
та на граница с природата и 
отъждествяването ни с нея, 
не ни позволява да изхвър-
ляме отпадък в околната 
среда – това ще означава да 
изхвърлим боклука върху 
себе си. 

• Според вас трябва ли 
някой да страда за онова, 
което купуваме? Авто-
матично е „Не“, но реално 
търсим дискусия, за да пре-
потвърдим с примери какво 
се крие зад автоматичното 
„Не“. Добро продължение 
се получава с включване 
на детския труд, цикъла на 
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бедността и необразова-
ността с примери. Въпрос за 
познаване на възрастта на 
децата от снимките (от тема 
Кафе, напр.) и сравняването 
и с възрастта на участни-
ците, може да помогне за 
емоционалната ангажира-
ност на групата. Извеждащ 
въпрос е овластяващият 
„А ние можем ли нещо да 
променим?“, след което се 
прави връзка с консума-
тивното общество, където 
консуматорът решава кое 
да съществува и кое не, чрез 
ежедневно гласуване с банк-
нотите от джоба си. За бой-
котирането на стоки може 
да се вкара информация и 
ако групата има интерес, да 
се дадат няколко примера.

Ако групата е придружена от 
учител, договорете някак дей-
ностите си, за да имате ясно-
та. Учителите могат много да 
помогнат на процеса, но могат 
и успешно да попречат на уче-
ниците. Това е така, защото 
по навик учителите започват 
да разпитват учениците и да 
повтарят зададения въпрос 
или да отговарят автоматично. 
Това вкарва групата в съвсем 
друга динамика и може да въз-
препятства комуникацията с 
участниците. Същевременно, 
безопасността на групата, ако 

е придружена от учител, е не-
гова отговорност, което ви поз-
волява да се фокусирате върху 
съдържателната част, вместо 
да наглеждате публиката.
Преди началото на тура е необ-
ходимо да се заеме най-подхо-
дящата позиция, така че всич-
ки участници да ви чуват и 
виждат добре. Това се постига 
най-лесно с форма между кръг 
и елипса (яйце), като мястото 
на водещия е в единия край.
При нареждането на кръгчето, 
имайте предвид, че спирки-
те на КонсУмувай не са слу-
чайни места в града, а точно 
определени, свързани по няка-
къв начин с темите, които об-
съждаме по време на туровете. 
В този смисъл, когато нареж-
дате кръгчето, не го правете 
така, че вие да виждате ма-
газина (или например голям 
светещ надпис H&M, Adidas и 
т.н.). По-важно е публиката ви 
да вижда магазина, който да 
играе ролята на слайд във ва-
шата презентация.

Стойте с гръб към това, за 
което говорите – нека ос-
таналите да го асоциират с 
онова, което казвате.

За слайдове ползваме между-
народни вериги и големи ма-
газини, които имат връзка с 
проблемите, за които говорим. 
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Малките квартални магазин-
чета и кафенета не са атрак-
тивни, защото може да се съз-
даде неправилна асоциация, 
че те неетично търгуват. Не е 
правилно да се сее омраза към 
дребния бизнес у нас. Целта ни 
е осъзнаване на потребителите 
за щетите, които те самите на-
насят с избора си на продукти 
от различни мултинационал-
ни корпорации.

Съвети за по-добро изложение 

Стойте изправени, стъпили на 
двата си крака – така показ-
вате стабилност и сигурност – 
вие сте сигурни в информаци-
ята, която поднасяте. Дишайте 
спокойно и дълбоко, защото 
ще говорите през по-голяма-
та част от тура и ще ви трябва 
въздух, пестете го. Отпускайте 
раменете, това ще ви успокои 
пулса и ще намали сценична-
та треска. Отпуснете се, не сте 
на изпит – участниците, на 
които ще говорите, не знаят 
нищо за онова, което ще забра-
вите да кажете. Тревогата ви е 
безпочвена.
По време на изложението го-
ворете ясно и високо. Погле-
дът ви контактува с публиката 
постоянно, но без това да ви 
пречи – не се заглеждайте из-
лишно в детайли, които могат 
да ви отвеят мисълта. Ако има 

хора, за които сте сигурни, че 
могат да ви разсеят, не гледай-
те в тях. Но ако се загледате в 
някое дърво и така изнесете 
цяла лекция, може бързо да 
загубите публиката. Въпрос на 
баланс и усещане.
Съвет от опит: Когато се го-
вори пред хора е възможно да 
се случи засичане и търсенето 
на нужната ни информация из 
паметта ни да отнеме повече 
време. Това е нормално. За да 
предотвратим такива ситуа-
ции, добре е вечерта преди тур 
да прегледаме основните ци-
фри или тематичните матери-
али - споменът, че сме знаели 
нещо, незадължително озна-
чава, че и в момента е така. 

ДВИЖЕНИЕТО ЗА 
ДЕРАСТЕЖ, ИЛИ 
DEGROWTH, СЕ 
СТРЕМИ ДА ЗАБАВИ 
СТРЕМГЛАВОТО НИ 
ПРЕПУСКАНЕ КЪМ 
КЛИМАТИЧНАТА 
ПРОПАСТ, КАТО 
ЗАДАВА КЛЮЧОВИ 
ВЪПРОСИ - ЗА 
ЩАСТИЕТО, ЖИВОТА 
И ЗАЕДНОСТТА.
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В допълнение, добре е да има-
ме подготвен по-общ резервен 
въпрос, който да зададем за 
кратка дискусия, ако наисти-
на блокираме за кратко по ня-
каква причина. „...Всъщност, 
някой от вас има ли бамбукови 
чорапи?“, например.
Докато говорите, се старайте 
да не се местите нервно или 
клатите - случва се. Не си кръс-
тосвайте краката, докато гово-
рите – издава лека несигур-
ност. Също така внимавайте да 
не започнете да повтаряте ня-
коя паразитна дума или фраза 
(„в смисъл“) – и това се случва, 
но се овладява с внимание и 
концентрация. Когато показ-
вате визуален материал, дока-
то говорите, стойте стабилно 
и гледайте участниците, а не 
самият материал (единствено-
то, което трябва да проверите 
е дали не го показвате нао-
братно, нищо повече). Добре е 
материалът да се позиционира 
пред гърдите ви. От една стра-
на, гледайки картинката, хора-
та ще гледат и вас, а от друга 
– вие още веднъж показвате, че 
стоите зад това, което казвате. 

Не завършвайте всяко из-
речение с възходяща ин-
тонация, както ви идва да 
правите от несигурност. Не го-
ворете монотонно и тихо – ни-
кой няма да си направи труда 

да ви слуша. Когато е шумно, 
говорете по-високо и дина-
мично. Говорете осъзнато и се 
слушайте – помага за поправя-
не на грешките в реално време.

Съвет от опит: Ако чантата 
КонсУмувай с материалите ви 
тежи или пречи - отстранете 
я, за да се чувствате комфорт-
но за съдържателната част на 
тура и изненадите по време на 
провеждането му. 

Помните, че не сте на изпит, 
нали? Говоренето пред публи-
ка може да ви накара да уско-
рите темпото и в желанието си 
да запълните времето, да пре-
калите с данните и информа-
цията по време на тура. Имай-
те предвид, че участниците 
няма да запомнят повечето 
цифри от вашето изложение, 
т.е. трябва да има друго, което 
да отнесат със себе си. Това са:
• въпросите, които не са по-

дозирали, че съществуват, 
но вие сте задали. Това са 
възможности за последва-
щи дискусии със семейство 
и приятели, което веднага 
увеличава групата, до която 
достигате (Наистина ли 
децата, които работят в ка-
каови плантации, не знаят 
какво е шоколад?);

• отношенията и пропор-
циите, вместо стотиците 
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цифри, които никой няма да 
запомни. Пример: „50 ми-
лиона деца шият обувките, 
които купуваме, толкова, 
колкото са гражданите на 
Испания!“; и

• зрънцето съмнение, което 
сте посяли с въпросите и 
няколкото факта, запомне-
ни от участниците, е доста-
тъчно, за да стартира про-
цес на размисъл по темите, 
водещи до по-голяма степен 
на потребителска осъзна-
тост. Това е целта ни.

Справяне с разсейващи 
фактори 

Разсейващите фактори по вре-
ме на градския тур са онези, 
които възпрепятстват нормал-
ното протичане на тура. Таки-
ва могат да са вятър, шум или 
прах, но и хора и други живот-
ни. С факторите на средата се 
съобразяваме и адаптираме. 
Ако има вятър, прегледайте 
набързо игрите за темите на 
тура и използвайте матери-
алите с адаптиран метод, че 
да не излетят. Поставянето на 
материали на земята се заменя 
с показване, подаване или из-
тегляне от участниците. 

Пример 1: По време на тур на 
КонсУмувай пред кебапчий-
ница, на тема „Месо“, се изви 

такъв пушек, че провеждане-
то на тура беше затруднено и 
се наложи преместване. Пре-
местването на голяма група 
хора по време на игра възпре-
пятства целта на събирането 
им. Импровизирайте, но не 
твърде често.

Пример 2: По време на турове 
на КонсУмувай е имало такъв 
вятър, който не позволяваше 
играта, предвидена за темата, 
да се проведе – материалите 
излитаха.

Обикновено организацията 
на туровете се прави от пове-
че от един човек, най-често 
двама. Това е така, защото по 
този начин има възможност 
за по-динамична адаптация 
към ситуацията, която се раз-
вива по време на протичането 
на тура. По време на турове-
те често има случайни хора, 
които се присъединяват, за да 
слушат. Някои от тях се включ-
ват и започват да отговарят на 
въпросите или да коментират. 
Ако такива действия влизат в 
представата ви за протичане 
на тура, ги „отигравате“. Ако 
намесата възпрепятства про-
тичането на тура, вторият в 
екипа се намесва и отвежда на-
страни външния човек, където 
му обяснява възпитано за как-
во става въпрос и как, ако иска, 
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да се включи, без да пречи на 
процеса на останалите.
По време на тур в клас/учи-
лище, може да се попадне на 
места, в които има хора със 
специфики в общуването – 
нещо, за което няма как да сме 
информирани, например, ко-
гато включваме човека в игра. 
Тогава не настояваме за учас-
тие и се адаптираме така, че 
да е най-комфортно за него. 
Случва се, в такива ситуации 
да има подмятания и реплики 
от страна на учениците, които 
„разясняват“. Без излишно да 
се тревожим, присъствено на-
блюдаваме и оценяваме дали 
ситуацията изисква друга на-
меса – наша или на учител.

ПО ВРЕМЕ НА ТУР 
МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ 
ТАКА, ЧЕ ДА СЕ ЧУЯТ 
ОБИДНИ РЕПЛИКИ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ТАКИВА НА РАСОВА 
ИЛИ ЕТНИЧЕСКА 
ОСНОВА. ТАКИВА 
ПОДМЯТАНИЯ ИЛИ 
ДИРЕКТНИ НАПАДКИ 
НЕ ТРЯБВА ДА 
БЪДАТ ТОЛЕРИРАНИ. 
ПОДХОДЪТ КЪМ 
ВЕРБАЛНИЯ АГРЕСОР 
НЕ Е ОСЪЖДАНЕТО 
И САНКЦИЯТА, А 
ПРИОБЩАВАНЕТО 
КЪМ ОБЩНОСТТА И 
СПОДЕЛЕНИТЕ ОТ 
НЕЯ ЦЕННОСТИ.
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Примерен тур

В раздел „Съвети към мулти-
пликатора“ е включена инфор-
мацията, необходима за под-
готовка и провеждане на един 
тур. Тук е предложен приме-
рен сценарий за още по-голя-
ма яснота и вдъхновение на 
мултипликаторите.

Примерният тур се провежда 
на пешеходната търговска ули-
ца бул. Витоша, гр. София. Така 
известната “Витошка” е избра-
на по няколко причини: 

• световните търговски марки 
и вериги, находящи се на 
нея, правят силна асоциа-
тивна връзка с глобализа-
цията и консумеризма;

• има концентрация на под-
ходящи места за провежда-
не на спирките – магазини 
и заведения като слайдове 
за всички теми от Наръчни-
ка – така, че мултиплика-
торът има голяма свобода 

за подбора на спирките и на 
оптимално време за прид-
вижване между спирките;

• безопасна е за придвиж-
ване с оглед на това, че е 
пешеходна;

• комуникативно място е, в 
центъра, съответно е под-
ходящо за среща с групи, 
идващи от най-различни 
точки на града;

• фонът на целия булевард 
е самата планина Вито-
ша, което позволява да се 
правят връзки и препратки 
към естествено-човешкото, 
с природата.

Продължителност
на тура: 90 мин.
Брой спирки: 4
Продължителност на
всяка спирка: ~20 мин. 
Теми на спирките: глобали-
зация, дрехи, обувки, кафе
Брой участници в тура: 12 
ученици + 2 мултипликатори
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Спирка Глобализация

Турът стартира пред глобал-
ната верига за бързо хранене – 
МакДоналдс, в началото на бу-
леварда. Изборът е направен, 
от една страна, за удобство на 
пътуващите до точката на сре-
щата, от друга страна, защото 
витрината на заведението е 
чудесен слайд за встъпителна-
та тема, с която започва всеки 
тур – Глобализация.

Мултипликаторите застават 
с гръб към витрината на Мак-
Доналдс. Учениците застават 
в кръг около тях, така че гле-
дат към двамата водещи, но 
виждат и заведението за бързо 
хранене. Това подсъзнателно 
ги настройва за темата, създа-
ва асоциативни връзки.

Мултипликаторите поздравя-
ват групата с добре дошли и се 
представят. За да предразпо-
ложат участниците, ги покан-
ват и те да се представят – от 
кое училище са, кой клас са. 
Дават кратка информация за 
КонсУмувай – градски турове 
за отговорно потребление и 
за целите на образователната 
програма. Казват кои са теми-
те на спирките на тура, каква 
е продължителността на тура, 
маршрутът и крайната точка 
на обиколката. 

Започват с тема Глобализация, 
като задават следните въпроси 
на участниците: Какво е спо-
ред вас глобализацията? Има 
ли нещо общо с нас? Какво е 
потребление? Каква е връзката 
между глобализация и потреб-
ление? Откъде идват нещата, 
които си купувате? Добре е 
на всеки въпрос да отговорят 
поне 2-3 ученици. 
След това се прави играта Све-
товна справедливост, описана 
в тема Глобализация. Групата 
се разделя пропорционално на 
населението на континентите 
– 7 ученика са Азия, 2 – Аф-
рика, 1 – Европа, 1 – Латинска 
Америка и Карибите, 1 – Се-
верна Америка. На всяка под-
група-континент се раздават 
кубчета, които представляват 
техния БВП: Северна Амери-
ка получават 15 бр., Латинска 
Америка и Карибите – 4 бр., 
Европа – 18 бр., Африка – 1 бр., 
Азия – 14 бр.

Мултипликаторите задават 
въпросите: Смятате ли, че това 
разпределение е действител-
но? На какво се дължи нерав-
номерното разпределение 
между население - финансови 
ресурси? Справедливо ли е?  
Тук споделят информация от 
темата, напр. Макар граници-
те между т. нар. страни от Гло-
балния Север и Глобалния Юг 
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да не са стриктно дефинирани, 
под Глобален Север се разби-
рат държавите от Северна Аме-
рика, Западна Европа и някои 
страни от Източна Азия. Гло-
балният Юг пък са държавите 
от Африка, Латинска Амери-
ка и развиващите се азиатски 
страни. 
Една четвърт от световното 
население живее в Севера, но 
по отношение на световната 
икономика, Северните страни 
контролират 4/5 от глобални-
те приходи. 90% от световното 
производство е собственост 
на, или се намира в, Глобалния 
Север. В Глобалния Юг живее 
3/4 от световното население, 
но то разполага с едва 1/5 от 

световните приходи. Южните 
страни са основно снабдител 
на суровини и на нископлатен 
труд за Севера. 

Глобализацията е процесът 
на нарастване на икономи-
ческите, социални, техниче-
ски, политически и културни 
взаимовръзки и отношения 
между отделните страни, ор-
ганизации и хора. Той е свър-
зан с глобално разпростране-
ние и взаимопроникване на 
идеи, капитали, технологии и 
елементи на културата. Това 
прави възможно да се полз-
ват природни ресурси от едни 
държави за производство на 
продукти или техни части в 

Cervus elaphus
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други държави и ползването 
им от трети, като всичко става 
все по-евтино за крайния по-
требител. Реалната цена, оба-
че, плащат други хора и при-
родата. В следващите спирки 
от тура ще разгледаме по-под-
робно какво се случва при про-
изводството на конкретни сто-
ки като напр. Дрехите, които 
са следващата ни спирка. 
Групата се отправя към съсе-
ден магазин за дрехи. Водещи-
те отново застават пред своя 
слайд, а групата – в кръг.

Спирка Дрехи

Новата тема мултипликато-
рите започват с въвеждащ 
въпрос: Знаете ли откъде е 
блузата, която носите? Учени-
ците изразяват някои предпо-
ложения. След няколко техни 
коментара, водещият задава 
следната задача: Нека всеки да 
погледне на етикета на дрехата 
си откъде е. Ако не можете да 
видите собствения си етикет, 
защото е на гърба, помолете 
приятел за помощ. 
Децата изброяват държавите 
от етикетите: Китай, Турция, 
Виетнам, Бангладеш, евен-
туално Бъглария, САЩ и т.н. 
Водещият повтаря високо раз-
личните държави така, че да е 
сигурен, че всеки ги чува. От-
кривате ли нещо общо между 

тези държави производители? 
Обикновено са азиатски дър-
жави. Защо смятате, че е така? 
Коментира се, че е икономи-
чески изгодно, по-евтино е. 
Как смятате, на какво се дъл-
жи по-ниската цена? Изчакват 
се няколко коментара от уче-
ниците и след това водещият 
казва, или повтаря коментар, 
че една от причините за това 
е експлоатацията на човешки 
труд. В Южна Индия има около 
1600 фабрики за дрехи, в които 
работят към 400 000 души, от 
които 60%, повече от полови-
ната, са млади момичета. През 
2014 г. е направено изследване 
за условията на труд в 5 от тези 
фабрики. Повече за това ще 
разкаже директорът на Центъ-
ра за проучване на мултина-
ционални корпорации. Прави 
се играта Историята на шивач-
ките, описана в тема Дрехи. На 
един участник се дава ролята 
на Томас Кийн. Прочита ролята 
си. Няка да чуем какво разказ-
ват някои от интервюирани-
те момичета за своята работа. 
Други четирима участници по-
лучават текстове с роли на ра-
ботнички в текстилни цехове и 
ги прочитат високо. Четат се в 
последователност: Прия – Сар-
гам – Нандини – Рани.
Водещият пита участниците 
какво им е направило впечат-
ление. Оставя участниците да 
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споделят, да коментират едни 
с други. Накрая обобщава ин-
формацията, представена в 
ролите – за фалшивите обе-
щания за повишаване на ка-
чеството на живот на работ-
ничките; настанявани са по 35 
човека в помещение, като ня-
мат право да излизат; работят 
по 60 часа на седмица. Излъга-
ните са хора от села в Индия. 
Коментира проблемите, свър-
зани с цикъла на бедността. 
Обяснява, че момичетата във 
фабриките в крайна сметка не 
се научават да шият, защото 
извършват еднообразни ме-
ханични дейности в помощ на 
машините, свързани с приши-
ване на отделни парчета плат, 
например.

Мултипликаторът задава въ-
проси, като изчаква отговори 
и коментари на участници-
те след всеки от тях: Смятате 
ли, че това, което се случва в 
Тамил Наду, е справедливо? 
Защо? Как смятате, защо това 
се случва? Необходимо ли е? 
Какви решения на този про-
блем бихте предложили? 
А какво може да направи все-
ки от нас, за да повлияе по-
ложително на ситуацията? 
Дискутират се алтернативи-
те: да износваме дрехите си, 
за да не стимулираме евтино 
производство и експлоатация 

на труд, да купуваме от отго-
ворни компании, да избираме 
българско производство, да 
разменяме дрехи, да пазару-
ваме от втора употреба. Во-
дещият показва сертификата 
на Справедлива търговия и 
обяснява, че това е един от съ-
ществуващите начини за оси-
гуряване на по-справедлива 
международна търговия.

Спирка Обувки

Групата се придвижва към 
следващата спирка. Намира-
ме се пред магазин за спорт-
ни обувки. Всички младежи 
обичат да носят спортни обув-
ки и някои от вас в момента 
носят такива. От коя марка 
са? И колко струваха? Мулти-
пликаторите събират няколко 
коментара за марки и цени. А 
знаете ли къде са произведе-
ни? Погледнете на етикетите 
от вътрешната страна на езика 
на маратонките ви. Тези марки 
собственост ли са на страните, 
в които се произвеждат?
Прави се играта Обувка - пъзел.
Сега ще разберем защо тази 
маратонка струва точно толко-
ва и кой какво печели за ней-
ното прозиводство. За по-лес-
ни сметки ще приемем, че сме 
платили 100 лв. за нея в мага-
зина. Някой знае ли как се фор-
мира крайната цена на даден 
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продукт, напр. на този чифт 
обувки (посочват се нечии 
маратонки) – т.е., каква част 
остава като печалба в магази-
на, каква част е необходима 
за закупуване на материали, 
транспорт и т.н.? На участни-
ците се оставя малко време да 
се замислят, събират се идеи. 
На произволен ученик се дава 
обувката пъзел, за да я нареди 
на земята – в центъра на кръга, 
за да може всички да я виждат. 
След като я подреди се връща 
на мястото си. Какво смятате, 
че показват съответните про-
центи? Водещият слага лами-
нираната снимка на обувка, на 
която е посочено разпределе-
нието на печалбата до обувка-
та-пъзел. Учениците започват 
да коментират снимките. Мул-
типликаторът разяснява и до-
пълва информация за различ-
ните етапи от производството 
и търговията на обувките, ко-
ментирани от учениците. 
50% отиват в търговията на 
дребно, т.е. в магазина, от 
който сме пазарували – тук се 
включва ДДС-то, което те пла-
щат, разходите на търговеца 
(напр. заплата на продавача, 
наем на помещение, ток, вода 
и т.н.), печалбата му. 13% е пе-
чалбата за фирмата, от която се 
плащат още някои разходи, но 
чистата печалба за тази фир-
ма (напр. Nike, Adidas, Puma) 

е между 5% – 10% от оборота. 
Тези суми са променливи в го-
дините, но като цяло тенден-
цията е към увеличаването им. 
11% е за развойната дейност – 
това са научните изследвания, 
които се правят за подобряване 
на продуктите. Големите фир-
ми дават големи суми за “ино-
вации”, за да можем ние – по-
требителите винаги да искаме 
да имаме новите продукти. 9% 
са за реклама. Тук се включват 
и грандиозни суми за хонорари 
на спортните звезди, които ре-
кламират тези продукти. Във 
футбола да кажем, на българ-
ско ниво, например, Бербатов е 
рекламно лице на Адидас, а на 
световно – Дейвид Бекъм. Ма-
териалите, от които са напра-
вени маратонките, струват 8% 
от тяхната търговска цена. Тук 
е закупуването на ресурси и 
основната им обработка (напр. 
каучук-гума, памук-тъкани и 
т.н.). Това са единствените ре-
ални ценности в тази картин-
ка, ресурсите. 5% са за транс-
порт. Този малък процент ясно 
показва колко е лесно днес, във 
времето на глобализацията, 
един продукт да бъде транс-
портиран от единия до другия 
край на света, като почти няма 
разходи за данъци и мита. На-
края пояснява, че 4% са за дру-
ги разходи. Тук са включени 
всички останали производ-
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ствени разходи в далечните 
страни, включително печалба-
та на подизпълнителите. 
Как мислите, къде в това раз-
пределение се включва въз-
награждението на работници-
те в обувните фабрики? Каква 
част според вас печели един 
работник от тези 100 лв. за 
чифт маратонки? Събират се 
предположения и след това на 
един от участниците се дава 
торбичка със стотинки, която 
отваря и преброява стотин-
ките вътре. Има 40 стотинки. 
Смятате ли, че са достатъчно? 
Мултипликаторът пояснява, 
че това е много малко за нор-
мален живот, дори за бедните 
страни, където се произвеж-
дат маратонките. Какво въз-
награждение мислите, че е 
необходимо на един работник, 
за да се издържа, да може да 
храни децата си и да ги изпра-
ти на училище? Дава се втора 
торбичка, на друг участник. 
Вътре има 76 стотинки. Ми-
слите ли, че ако платим още 
малко, още 36 стотинки за ма-
ратонките от 100 лв., ще можем 
да осигурим по-добър живот 
на този работник? Защо? Води 
се дискусия между учениците. 
Водещият преценява какво да 
коментира, да подчертае, да 
разясни. В заключение задава 
отделно въпроса: А какво мо-
жем да направим? Дискутират 

се алтернативи: износване на 
обувките, български обувки, за 
да подкрепим по-справедливо 
разпределяне на печалбата. 

Спирка Кафе

За спирка Кафе групата за-
става пред магазин за кафе, 
кафене или друг обект, който 
създава асоциативна връзка. 
Като встъпителен въпрос, му-
лтипликаторът пита: Кой оби-
ча да пие кафе? Неочаквано за 
възрастта, се оказва, че много 
ученици започват да пият кафе 
още от 7-8 клас. В България за 
година се пият по 500 кафета 
на човек, което прави по 1 до 2 
кафета на ден. Мултипликато-
рът показва снимка на расте-
нието кафе, на плода. Показва 
бурканчето със зелено кафе и 
торбичката с изпечено кафе. 
Подава ги на участниците, за 
да ги разгледат отблизо, да по-
душат изпеченото кафе в тор-
бичката, което има типичния 
познат аромат и необработено-
то термично кафе в бурканче-
то, което няма аромат. Разказ-
ва, че кафето произхожда от 
Африка, че основните кафени 
плантации се намират в Латин-
ска Америка, но има и в Афри-
ка, както и все повече – в Азия. 
Показва снимки на сенчеста 
и на слънчева кафена планта-
ция, казва, че и двете показ-
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ват кафени плантации. Какви 
разлики виждате? Учениците 
описват снимките. Мултипли-
каторът подчертава, че сен-
честата плантация съхранява 
естествената растителност – 
тропическите гори и запазва 
голямо видово разнообразие. 
По този начин разполага с ес-
тествени природни механизми 
които регулират популации-
те и осигуряват устойчивост 
на екосистемата. Например, в 
сенчестите плантации има 10 
пъти повече видове птици, от-
колкото в слънчевите, а колко-
то повече са птиците, толкова 
по-малко са насекомите, съот-
ветно вредителите по растени-
ята. Почти всички плантации в 
света, обаче, са слънчеви, само 
2% са сенчестите. Слънчева-
та плантация изглежда като 
всяка друга стандартно об-
работваема земеделска земя. 
Как смятате, защо биоразно-
образието в сенчестите план-
тации е по-богато, отколкото 
в слънчевите? Водещият под-
чертава коректните коментари 
на учениците и допълва, ако е 
необхдоимо, че за освобожда-
ването на площи за слънчеви 
плантации сe изсичат тропи-
ческите гори. Страните в све-
та, които най-много страдат от 
обезлесяване, са тези с най-го-
лемите добиви на кафе. Гората 
е местообитание на много по-

вече видове, също там могат 
да се намерят повече храни-
телни ресурси за различните 
организми. И докато при сен-
честите популации богатото 
биоразнообразие помага за 
саморегулирането на екосис-
темата, то за поддържането на 
изкуствената екосистема, ка-
квато е слънчевата плантация, 
се използва изкуствена човеш-
ка намеса. Напоява се, защото 
няма достатъчно растител-
ност, както в джунглата, която 
да задържа водата и тя лесно се 
изпарява от почвата. Наторява 
се, което осигурява високи до-
биви на момента, но с времето 
изтощава почвата. Пръска се с 
пестициди – химични веще-
ства за борба с вредителите 
по кафето, което токсикира 
околната среда, води до натра-
вяния сред хората, работещи в 
плантациите. Затова при упо-
требата на пестициди е необ-
ходимо да се ползват предпаз-
ни средства. Водещият кани 
доброволец от участниците 
да облече защитния костюм, 
заедно с ръкавиците, очилата 
и маската. Обличането обик-
новено разсейва участниците, 
започват майтапи и затова в 
този момент най-подходящо е 
водещите да изчакат, без да се 
опитват да привличат внима-
нието. Когато емоцията около 
обличането затихне, мулти-
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пликаторът пита облечения с 
костюм как се чувства. Под-
чертава, че работниците, еки-
пирани по този начин, трябва 
да работят по 10-тина часа в 
слънчева плантаци, а можем 
да си представим колко е горе-
що там предвид това в кои ге-
ографски ширини се намират 
плантациите. 
Водещият показва тубата с 
Baysiston и пояснява, че това 
е вид пестицид. Подава я на 
произволен участник и го кани 
да прочете етикета. Опитват 
още един до двама участни-
ци. Обикновено никой не раз-
чита португалски и водещият 
обяснява, че това се случва и 
с работниците в плантациите, 
защото не могат да четат. Това 
е пестицид, който е забранен в 
Европа над 20 години, защото 
е изключително токсичен и на-
нася вреди за околната среда и 
човешкото здраве. Установени 
са смъртни случаи вследствие 
на неговата употреба от работ-
ниците. Особено уязвими към 
отровата са децата, заради все 
още неукрепналата им имун-
на система. Безопасният на-
чин за ползване на Baysiston е 
с предпазно облекло, но обик-
новено хората не са облечени 
така или защото не могат да 
отделят средства да закупят 
такова, или защото не могат 
да си прочетат указанията за 

употреба, защото са неграмот-
ни. Отглеждането на кафе се 
прави с много ръчен труд от 
малки производители, слабо 
механизирано е. Показват се 
снимки на работници в кафе-
ни плантации. Какво ви пра-
ви впечатление на тези сним-
ки? Виждат се деца, жени, без 
предпазно облекло. И при от-
глеждането на кафе съществу-
ва експлоатация на човешки, 
на детски труд, въвличане в 
цикъла на бедността, каквото 
видяхме в предходните спир-
ки – при дрехи и при обувки. 
От друга страна проблемът 
със замърсяване на околната 
среда и натравяне на почвата, 
растенията и работниците в 
плантациите съществува и в 
производството на дрехи на-
пример. Памукът, от който се 
правят памучните влакна, тъ-
каните, текстила, е най-мръс-
ната растителна култура в 
света. Едни от най-токсичните 
пестициди се използват при 
отглеждането на памука. Така 
химикалите натравят почвата, 
отиват в подпочвените води, 
но се съдържат и в самите рас-
тения, навлизат и в хранител-
ната верига. До човек достигат 
директно, защото много голя-
ма част от реколтата се ползва 
в хранителната промишле-
ност. Между 60% и 70% от нея 
се ползва за храна – прави се 
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олио от семената на памука, 
което можем да открием в раз-
лични видове бисквити, в чип-
са. Като фураж за животните 
после го поемаме чрез месо, 
мляко и т.н. Също така над 80% 
от памука е ГМО, той е втора-
та най-масова ГМО култура в 
света след соята. Какво знае-
те за генномодифицираните 
организми? След кратки ко-
ментари за ГМО организмите, 
мултипликаторът връща вни-
манието към кафето. В тема 
Дрехи вече обсъдихме какво 
можем да направим, за да на-
малим социалния си отпеча-
тък при употребата на дрехи. 
Как мислите, че можем да на-
малим екологичния си отпе-
чатък от употребата на кафе? 
Учениците разсъждават и 
предлагат алтернативи. Воде-
щият допълва, подчертава и 
разяснява при необходимост 
за сертификатите - Био, Дви-
жение за справедлива търго-
вия, Съюз на дъждовните гори, 
Приятели на птиците. Обясня-
ва, че био и fair trade са серти-
фикати, които удостоверяват 
начина на отглеждане и тър-
гуване на дадена растителна 
култура, че могат да бъдат от-
крити на опаковките на кафе, 
също и на етикетите на някои 

дрехи. 
Още информация по тези теми, 
както и за други ежедневни 
продукти, можете да намерите 
на сайта www.konsumuvai.org. 
В заключение на целия тур му-
лтипликаторите събират впе-
чатленията на участниците 
първо устно: Беше ли ви инте-
ресен турът? Какво най-силно 
ви впечатли? Научихте ли нови 
неща? Ще бъдете ли по-кри-
тични при следващите си по-
купки? Споделят и своето пре-
живяване от тура, усещането 
си от групата, какво ново и ин-
тересно са научили самите му-
лтипликатори от участниците. 
След това раздават обратната 
връзка с молба към участни-
ците да я попълнят изчерпа-
телно, тъй като тяхното откро-
вено мнение и препоръки са 
необходими за по-нататъшно-
то подобряване и развитие на 
туровете. Пускат и присъствен 
списък за тези от учениците, 
които биха искали да оставят 
свои координати, за да полу-
чават новини за отговорно по-
требление. Раздават се полез-
ни информационни материали 
на учениците, при наличие на 
такива („Кратък пътеводител 
на отговорния потребител” на 
Фондация „Екоцентрик”, на-
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пример). На придружаващия 
учител се дава визитка на Кон-
сУмувай с покана за следващи 
турове с други спирки и/или с 
други ученици. 
След като съберат обратни-
те връзки мултипликато-
рите си взимат довиждане с 
участниците. 

Изборът на спирки и тяхно-
то съдържание в примерния 
тур е подбрано така, че да бъ-
дат представени глобалните 
социални, икономически и 
екологични въздействия на 
ежедневното ни потребление. 
Примерите от темите Дрехи и 
Обувки се преливат естествено 
и логично поради сходството 
на самите продукти и техния 
производствен процес. Спир-
ката Кафе и примерите за ка-
фето като растителна култура 
правят връзка с проблемите за 
околната среда при отглежда-
не на памука и препращат към 
първоначално разгледаната 
тема – Дрехи, разкривайки още 
един аспект на текстилната 
индустрия, към експлоатаци-
ята на човешки труд се добавя 
и замърсяването на природата 
с пестициди. От друга страна 
тема Кафе преговаря социал-
ните въздействия на евтиното, 

индустриализирано произ-
водство, добавяйки детското 
робство като друг израз на чо-
вешката експлоатация. Темата 
предлага и атрактивен завър-
шек на тура чрез обличането 
на защитния костюм. 

Сценарият има за цел да даде 
пример за провеждане на тур 
с произволни спирки. Съдър-
жанието на спирките може да е 
различно от описаното – напр. 
при спирка Дрехи вместо за ус-
ловията на труд може да се го-
вори за памука, като най-мръс-
ната растителна култура, за 
световната обиколка на дрехи-
те или пък за разнообразието 
от материали, които се влагат 
в текстилната промишленост. 
Ако при Дрехи се говори за па-
мука като растителна култура, 
то следващата спирка напр. 
може да е Месо, за да се до-
пълни информацията за ген-
номодифицирани растителни 
култури и за обезлесяването, 
с цел освобождаване на площи 
за отглеждане на соята, като 
фураж за животни. Водещият 
преценява комбинацията от 
спирки, както и съдържание-
то, и съответно информация-
та, която ще бъде представена 
към тях. 
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КонсУмувай на 
закрито

Тук са предложени насоки за 
адаптиране на теми и дейнос-
ти от Наръчника при провеж-
дането им на закрито. Като 
примерни са представени под-
робен сценарий за тема Кафе 
и план за тема Дрехи, които 
целят да вдъхновят мултипли-
катора за прилагане на собст-
вените си идеи, стил, подход и 
творчество. 
В рамките на един учебен час 
от 40 минути може да се про-
веде изчерпателно само една 
тема – спирка, като в зависи-
мост от големината на класа, 
активността на учениците или 
други фактори, би могло към 
основната тема да се вклю-
чат елементи от друга, близка 
такава (напр. кафе-шоколад, 
дрехи-обувки).
Стандартната класна стая е 
подредена в колони от чино-
ве, като децата седят едно зад 
друго. Тази позиция на учас-
тниците създава различни 
взаимоотношения, от тези, 

които предполага характер-
ното за туровете заставане в 
кръг. Затова е препоръчително 
спирката да се проведе в салон, 
актова зала или пък на двора, 
където има повече място и 
възможност за кръг.
Като цяло, подредбата на клас-
ните стани не предполага дви-
жение в нея, нито интензивно 
общуване между учениците. В 
случай, че спирката се провеж-
да в такава, мултипликаторът 
може да използва техники за 
стимулиране на активност-
та и взаимодействието между 
участниците, като напр.: да се 
ползват коридорите между чи-
новете за позициониране при 
дискусии или ролеви игри и за 
частично оформяне на кръг; да 
се извършват дейности в екип 
от четирима, като предноседя-
щите ученици се обърнат към 
задноседящите; отделни уче-
ници да станат и да изпълнят 
дадена задача в предния или 
задния ъгъл на стаята.
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Ученическите класове често 
са около 20 - 26 човека, което 
означава двойно по-голяма от 
оптималната група за тур. За-
това е важно мултипликаторът 
да следи дали всички остана-
ли ученици чуват и разбират 
какво се случва. При необхо-
димост обяснява на висок глас 
ситуацията, ясно подчертава 
важна информация и изводи, 
за да се увери, че всички уче-
ници са въвлечени в обучител-
ния процес.
Слайдовете от туровете, които 
създават много пряка връзка 
между реалността в глобален 
план и ежедневното потребле-
ние на участниците и предста-
вляват действителни обекти 
из града, е необходимо да бъ-
дат заменени от други наглед-
ни материали. Мултиплика-
торът е добре да ползва много 
снимки и визуални средства: 
от чантата КонсУмувай, про-
жектиране на слайдшоу и др. 

Примерен план за провеждане 
по тема Дрехи

Тема: Социално-икономиче-
ски и екологични аспекти при 
потреблението на дрехи.
Цел: Запознаване на ученици-
те с глобални социални и еко-
логични въздействия при про-
изводството и потреблението 
на текстилни продукти.

Материали: 24 ламинирани 
снимки за дрехи (памук, кра-
ва, руда, бамбук и т.н.), снимка 
със сертификати bio и fair trade.
Очаквани резултати: раз-
биране на измеренията на 
глобализацията в текстил-
ната промишленост, на со-
циално-икономическите и 
екологични проблеми и алтер-
нативните решения, които все-
ки отделен потребител може 
да вземе за предотвратяване 
на наличните проблеми. 

Ход на провеждането 

1. Въведение: 5-10 мин.
Метод: събеседване

За предразполагане на учени-
ците и настройване към темата 
се задават следните въпроси:
• Колко често си купувате 

нови дрехи? 
• Колко често изхвърляте 

стари дрехи? Къде ги 
изхвърляте?

• Откъде са дрехите, които си 
купувате? От кой магазин? 
От коя държава – пише ли 
на етикета?

• От какво са направени 
дрехите?

След всеки въпрос се изчак-
ват по няколко коментара. Во-
дещият подчертава ключова 
информация.
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2. Социално-екологични 
въздействия на текстилната 
промишленост: 25-30 мин.
Метод: асоциативно мислене и 
дискусия

Използват се ламинираните 
снимки от чантата „КонсУ-
мувай“, дейност „Асоциация 
със снимки“ от тема „Дрехи“. 
Снимките се разпръсват на 
един чин. Водещият обясня-
ва, че всяка снимка е свърза-
на по някакъв начин с произ-
водството на дрехи. Задачата 
е всеки да си избере по една 
снимка и всички ученици да 
се групират според снимките 
си в малки групи от 3 до 5 чо-
века, по своя преценка. След 
това споделят на какъв прин-
цип са се групирали, а всеки 
от групата казва защо е избрал 
съответното изображение и 
по какъв начин е свързано с 
текстилната индустрия. 
Към коментарите на ученици-
те водещият добавя фактоло-
гична информация и задава 
въпроси, които да стимулират 
критичното им мислене.  

• Макара: Конци, различни 
видове текстилни влакна 
– естествени с растителен 
произход (памук, лен, ко-
ноп, дървесина), естестве-
ни с животински произход 

(вълна, кашмир, коприна), 
изкуствени на основата на 
целулоза (вискоза), синте-
тични на основата на петрол 
(полиестер, найлон, акрил, 
ликра).

• Дървесни фибри: Използ-
ват се като естествени тъка-
ни с растителен произход.

• Бамбук: Бързо растящо рас-
тение, независимо от хими-
ческа подкрепа, за естест-
вени тъкани на растителна 
основа.

• Нефтена платформа: Пе-
тролът се използва за изра-
ботване на синтетични влак-
на като полиестер, найлон, 
акрил, ликра. Като гориво се 
изразходва за всички видо-
ве транспорт, необходими в 
текстилната промишленост. 
Един чифт дънки напр. из-
минава 40 000 км, т.е. обика-
ля света, за да премине през 
различни производствени 
етапи и да достигне магази-
на за продажба.

• Електрически стълб: Из-
ползване на ток за най-раз-
нообразни етапи от текстил-
ната промишленост – шевни 
машини, осветление, ком-
пютри и т.н. Начини за до-
бив на енергия.

• Фабрика с комини: Може 
да е фабрика от химическа-
та промишленост, където 
се произвеждат пестициди, 
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багрила за тъканите или др. 
химикали. Може да е фа-
брика от миннодобивната 
индустрия. Може да е елек-
троцентрала на въглища. 
При всички има замърся-
ване от горивни процеси и 
са свързани с текстилната 
промишленост.

• N2O: Парников газ, който се 
образува при всеки горивен 
процес – при транспорти-
ране на дрехи, при използ-
ване на горива в текстилни 
фабрики, също и при нато-
ряване за отглеждането на 
памук. Отделя се при про-
изводство на синтетични 
тъкани (найлон, полиестер). 
Диазотният оксид има 300 
пъти по-голям ефект в спо-
собността си да образува 
парников ефект от CO2.

• Крава: Кожените изделия 
включват връхни дрехи, 
обувки, панталони, тапи-
церии. В необработено със-
тояние кожата е напълно 
разградима. В миналото при 
обработката на кожа са из-
ползвали пушек за изсуша-
ване и растителни багрила 
за оцветяване, но днес този 
процес включва използване 
на сол и тежки метали, кои-
то при отмиване замърсяват 
околната среда чрез отпа-
дъчните води.

• Вълна: Отглеждането на 

овце е свързано с глобалното 
затопляне. Произведената 
от добитъка тор и специфи-
ката на храносмилателната 
им система, както при овце-
те, така и при други прежив-
ни животни като кравите 
напр., допринасят за увели-
чаване на парниковите газо-
ве в атмосферата. В Нова Зе-
ландия 90% от емисиите на 
парникови газове в страната 
идват предимно от овцете.

• Пестициди: В отглеждането 
на памук се ползват 16% от 
всички съществуващи пес-
тициди. Вторият най-про-
даван пестицид в света е за 
пръскане на памук и се каз-
ва Алдикарб, изключително 
токсичен.

• Препарат за вълна: За до-
бив на качествена вълна, 
вълнената индустрия из-
ползва химични препарати 
във всички етапи на нейното 
производство – от развъж-
дането на овцете до обра-
ботването на вълната. Ов-
цете се пръскат с различни 
видове пестициди за борба 
с насекоми (инсектициди) и 
за борба с гъби (фунгициди). 
Тези препарати имат вредно 
въздействие върху околната 
среда и здравето на хората.

• Работници с маски: из-
търкват дънките с пясък, за 
да постигнат модерния със-
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тарен ефект. Вдишват фини 
прахови частици и страдат 
от възпаление на белите дро-
бове, силикоза и др. болести 
на дихателните пътища. Из-
следване в Турция показ-
ва, че повече от половината 
работници, отговарящи за 
протъркване на дънките, 
страдат от силикоза. Средно 
работниците са на възраст 
23 години и работят от 3 го-
дини във фабриката.

• Момче с кофи пясък: Пясъ-
кът се използва за изтърква-
нето на дънките за придоби-
ване на износен вид. Освен 
чрез физическо изтъркване, 
ефектът може да се постиг-
не чрез добавяне в самото 
багрило на химични веще-
ства като калиев перманга-
нат, който е силно отровен 
и съдържа тежки метали. 
Работниците вдишват вред-
ните вещества.

• Синтетично индиго: При-
дава синия оттенък на дън-
ките, като памучния плат 
се потапя дузина пъти във 
вани с индиго. Получава се 
в химически лаборатории и 
се използват вещества като 
анилин, сяра, хидросул-
фат, формалдехид и други, 
които могат да са опасни за 
хората и околната среда. Съ-
ществува и естествено ин-
диго, добито от растението 

Indigofera tinctoria, но този 
естествен пингмент се из-
ползва в едва 1% от индиго-
вите багрила.

• Отпадъчни води: Отделят 
се при обработването на 
различни видове тъкани – 
платове, кожи. В обработка-
та се ползват вредни за здра-
вето на хората и за околната 
среда химични вещества, 
напр. за оцветяване на дън-
ките или щавене на кожите, 
които попадат във водата. 
Това са включително олово, 
живак, кадмий, селен, хром. 

• Цинкова руда: За копчета, 
ципове, украшения. Добива-
нето и преработката на мед и 
цинк обхваща серия от вред-
ни практики и вещества – от 
използването на киселини 
при минния добив до замър-
сяването на въздуха с тежки 
метали като кадмий и олово.

• Медна тел: За копчета, ци-
пове, украшения. Замърся-
ване на околната среда, на-
рушаване на терени за добив 
на руда от медодобивните 
комбинати. 

• Памук: Памукът покри-
ва 2,5% от обработваеми-
те земи в света, а за него се 
ползват 16% от всички пес-
тициди. Памукът е една от 
най-често срещаните генно-
модифицирани култури. На 
първо място е соята – 89%, 
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а на второ – памукът с 83%. 
Следват 75% от рапицата и 
61% от царевицата.

• Чипс: Около 60-70% от тра-
диционно отгледания памук 
се използва в хранителна-
та промишленост. Едва 30% 
отиват за производство на 
дрехи. Семената на памука 
се смилат и от него се пра-
ви олио за чипс, бисквити, 
салатни сосове и др. готови 
храни. Фураж от памук ре-
довно се дава на млекодай-
ни крави и говеда. Остатъци 
от листа, стъбла и други от-
падъчни продукти също се 
дават на животните. Така по 
хранителната верига до чо-
век достигат различни нива 
на остатъчни вещества от 
пестициди.

• Шивачки в цех: Около 60% 
от всички шивачки в цехове 
са момичета, които работят 
при тежки условия на труд. 
Само в Южна Индия има 
около 1600 такива шиваш-
ки фабрики, където работят 
400 000 души. Изследвания 
показват, че работниците 
там са излъгани относно ус-
ловията на работа. Обещано 
им е справедливо запла-
щане, храна, настаняване, 
възможност за образование. 
Оказва се, че нямат право 
да излизат, получават въз-
награждението си след 3 

години работа в цеховете. 
Настанени са да нощуват в 
общи помещения от по 35 
човека. 

• Момче-шивач: В текстил-
ната промишленост работят 
около 250 млн. деца на въз-
раст от 5 до 14 години, това 
е половината население на 
Европейския съюз. Това ги 
лишава от възможност за 
образование, усвояват еле-
ментарни шивашки умения, 
които само подпомагат ма-
шините, т.е. те никога не се 
научават да шият.

• Знамето на Индия: Основ-
ните плантации на памук се 
намират в Индия. Там паму-
кът се отглежда предимно в 
големи плантации от моно-
култури. Използва се мно-
го вода, изкуствени торове 
и препарати за растителна 
защита. 

• Знамето на Китай: В Ки-
тай памукът се обработва 
и се произвеждат памучни 
тъкани. Много от световно-
известните марки дрехи се 
шият в Китай. 

• Комбайн в памукова план-
тация: България има тра-
диции в отглеждането на 
памук още от 9 век. Заедно 
с лозата памукът е една от 
най-старите култури в стра-
ната. В средата на 20 век сме 
били на 15-то място в света 
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по добив на суров памук. За 
последните 15 години, оба-
че, площите на памук у нас 
намаляват 300 пъти.

Водещият обобщава основни-
те проблеми: използване на 
пестициди при отглеждане на 
памук, ГМО памук, памукът в 
хранителната верига, замър-
сяване на води, почва, парни-
кови газове, експлоатация на 
човешки труд, незачитане на 
човешките права.

3. Алтернативи и лична от-
говорност – 5/10 мин.
Метод: Брейнсторминг 
Учениците споделят идеи за 
намаляване на екологичния и 
социалния отпечатък от упо-
требата на дрехи. Мултиплика-
торът подчертава алтернативи 
като: износване на дрехите, 
размяна, даряване, дрехи вто-
ра употреба, сертификати – 
био и справедлива търговия.

В заключение на участниците 
се отправя покана да посетят 
сайта www.konsumuvai.org, за 
да получат още полезна инфор-
мация и за други продукти. 

Примерен сценарий за
тема Кафе

Тема: Социално-икономиче-
ски и екологични аспекти при 
потреблението на кафе

Цел: Задълбочаване, разширя-
ване и затвърдяване на знани-
ята за социално-икономиче-
ски и екологични аспекти при 
потреблението на кафе, чрез 
прилагане на интердисципли-
нен подход в урока.

Материали: визуални матери-
али, ленени торбички с кафени 
и какаови зърна, кълбо канап, 
листове с роли, ламинирани 
снимки за кафето (плод-кафе, 
сенчеста и слънчева планта-
ция, детски труд, сертификати 
с алтернативите), предпазни 
средства (костюм, ръкавици, 
очила, маска) и туба с пести-
цид, флашка със снимки за 
слайдшоу, с изображенията от 
ламинираните снимки.
 
Очаквани резултати: раз-
биране на измеренията на 
глобализацията в кафената 
индустрия, на социално-ико-
номическите и екологични 
проблеми и алтернативните 
решения, които всеки отделен 
потребител може да вземе за 
предотвратяване на налични-
те проблеми. 

План:
• Глобализацията и кафето
• Отглеждане и производство 

на кафе
• Екологични въздействия от 

потребление на кафе
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• Социални въздействия от 
потребление на кафе

• Алтернативи и лична 
отговорност

Представя се слайдшоу на 
екран със снимките за кафе-
то с цел подсъзнателно въз-
действие върху учениците. 
“Ежедневно консумираме раз-
нообразни стоки и услуги - 
храна, дрехи, джаджи, транс-
порт. В следващите минути ще 
се фокусираме върху консума-
цията на конкретен продукт, 
който бихте могли сами да 
отгатнете, като помиришите и 
опипате съдържанието на тези 
торбички.” 
На учениците се подават тор-
бичките. Изчакват се 4-5 от тях 
да дадат предположения и во-
дещият пояснява, че в тях има 
кафени и какаови зърна. По-
казват се зърната в торбичките 
и снимките с кафени и какаови 
плодове. Мултипликаторът по-
яснява, че кафето и какаото са 
две растителни култури, които 
имат много сходства. От една 
страна заради ефекта на тони-
зиране, който имат. От друга 
страна - особеностите при тях-
ното отглеждане и производ-
ство е аналогично.
“Ще разгледаме особеностите 
при отлеждането и производ-
ството на кафе. Ще поговорим 
за това защо страните, които 

отглеждат кафе, се намират на 
Юг, а страните, които продават 
кафе, се намират на Север. Как-
ва е връзката между кафето и 
тропическите гори? Ще разбе-
рем какво е справедлива тър-
говия или към кого всъщност е 
несправедлива търговията.“

Създава се връзка с ученици-
те чрез въпроси, които засягат 
личното потребление на кафе. 
“Вие пиете ли кафе? Нека да 
вдигнат ръка учениците, които 
пият кафе. Колко чаши на ден 
пиете? Бихме искали да пока-
ним 9 от вас, които пият кафе, 
да дойдат отпред.” 

Пътят на кафето – ролева 
игра с канап (15 – 20 мин.)

Подчертава се идеята на играта 
чрез кратко въведение и всеки 
участник получава листче със 
своята роля. 
“Всеки от вас има специална 
роля в кафената индустрия. 
Моля един по един да се пред-
ставите, като прочетете роля-
та си ясно и високо, споделите 
откъде сте - от коя държава и 
застанете в нейните граници 
на въображаема карта на света, 
очертана на земята.” 
Водещият посочва по ориенти-
ри на земята къде е север, юг, 
изток и запад. Като ориентир 
показва къде се намира Бълга-
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рия. Учениците прочитат ро-
лята си и се позиционират на 
“картата” по своя произход. 
“Нека да проследим пътя на 
кафето и как сте свързани, 
подавайки си това кълбо с ка-
нап. Започваме от работника 
в кафена плантация. С кого 
мислиш, че си свързан и защо 
– подай му канапа, като задър-
жаш единия му край.” 
Водещият насочва участници-
те да подават кълбото според 
ролите, които имат и после-
дователността на производ-
ствения процес. Получава се 
плетеница от канапа. Във все-
ки момент от провеждането 
на играта, мултипликаторът 
следи за разбирането от стра-
на на зрителите, какво се случ-
ва. Подчертава на висок глас 
важни коментари и изводи на 
участниците с роли, докато си 
подават канапа. След свързва-
нето на всички роли, водещият 
задава въпрос, за да поддържа 
вниманието. 
Например: Тази мрежа на как-
во ви прилича? Какво симво-
лизира? Какви връзки същест-
вуват между тези роли? Кой от 
кого зависи?

Може да се каже, че символизи-
ра глобализацията. Някой знае 
ли какво означава „глобализа-
ция“? Да погледнем мрежата 
отново - това са нарастващите 

връзки, взаимозависимости в 
икономическо, социално, по-
литическо, културно и еколо-
гично отношение.”
 Участниците в играта с канапа 
се връщат по местата си. 

Дискусионна част
(20 – 30 мин.)

Мултипликаторът задава въ-
проси и изчаква отговори от 
учениците: 
Разбрахте ли къде се отглеж-
да кафето? От коя държава са 
работниците в плантацията? 
Показва ламинираната карта с 
площите на кафени плантации 
и тяхното концентриране по 
света. Къде се отглежда кафе-
то? В глобалния Юг. 
Коя държава мислите, че е 
най-големият производител на 
кафе в света, във вида, в който 
го виждаме по магазините - на 
зърна, смляно, пакетирано? 
Какви марки кафе познавате и 
откъде идват?
Германия е най-големият тър-
говец на кафе, следвана от Ита-
лия. Защо смятате, че е така? 
На какво се дължи това несъ-
ответствие – страните, които 
отглеждат кафе се намират на 
юг, а тези, които го търгуват, са 
в северното полукълбо? 
Подчертава, че северът има 
познанието и технологията 
за това, разполага с налични 
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ресурси за производството 
му. Отново пита: Къде се пие 
най-много кафе? Може да се 
подчертае разликата в потреб-
лението на кафе в Германия 
и България. „Споменахте, че 
пиете кафе, а колко кафе ми-
слите, че се пие средно в Бъл-
гария? (предположения) Около 
500 чаши годишно. А колко ми-
слите, че се пие в Германия на-
пример? (предположения) Два 
пъти повече. Видяхме географ-
ската карта с площите, заети с 
кафени плантации. Разбрахме, 
че се намират в южното полу-
къло. Сега виждаме две сним-
ки от кафени плантации. Как-
ви разлики намирате? 

Водещият показва снимки на 
сенчеста и на слънчева кафена 
плантация. Учениците комен-
тират разликите – едната при-
лича на джунгла, а другата е 
подредена и култивирана. Во-
дещият допълва, че джунглата 
е т.нар. сенчеста плантация. В 
нея е съхранена естествената 
растителност – тропическите 
гори, джунглата. Другата при-
лича на стандартна обработва-
ема земеделска земя. Наричат 
я слънчева плантация. За да 
бъде създадена, е необходи-
мо да бъде освободена земе-
делска земя. Това означава, че 
сe изсичат огромни площи с 
тропически гори. Неслучаен 

е фактът, че страните в света, 
които най-много страдат от 
обезлесяване, са тези с най-го-
лемите добиви на кафе. 
Задава въпроси: Къде смятате, 
че има по-богато биоразноо-
бразие, повече растителни и 
животински видове? Да, в сен-
честата плантация има 10 пъти 
повече видове птици, откол-
кото в слънчевата. Това е така, 
защото в гората имат убежи-
ще и повече храна, запазена е 
устойчивостта на екосистема-
та. Организмите живеят в та-
кива взаимоотношения, че е 
постигнат баланс и хармония 
между тях, взаимно регулират 
своите популации. Наличието 
на много видове птици е при-
чина за липса на вредители 
по растенията - насекомите, с 
които те се хранят. 
Каква смятате, че е ситуаци-
ята в слънчева плантация? 
По какъв начин се осигурява 
добива на кафе и висока зе-
меделска продукция? (пред-
положения) Необходимо е на-
торяване, напояване, а това 
изтощава почвата. С вреди-
телите по растенията се води 
борба чрез химични вещества 
- пестициди.

Водещият подава тубата с 
Baysiston на произволен участ-
ник в дискусията и го кани да 
прочете етикета. Може да опи-
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тат още един до двама участни-
ци. Обикновено никой не раз-
чита португалски и водещият 
обяснява, че така се чувстват 
и работниците в плантациите, 
защото не могат да четат, не-
грамотни са. Това е пестицид, 
който е забранен в Европа от 
повече от 20 години, защото е 
изключително токсичен и на-
нася вреди за околната среда и 
човешкото здраве. Установени 
са смъртни случаи в следствие 
на неговата употреба от работ-
ниците. Затова при неговата 
употреба е необходимо да се 
ползват предпазни средства. 
Мултипликаторът кани до-
броволец от публиката да об-
лече костюма. (смях и забава 
по време на обличането) Пита 
доброволеца как се чувства. 
Подчертава, че този работник 
работи по 10 часа в слънчева 
плантация, екипиран по този 
начин, при което му е горещо 
и неудобно. Споделя, че това е 
безопасният начин за използ-
ване на  Baysiston, но обик-
новено хората не са облечени 
така или защото не могат да 
отделят средства да закупят 
предпазните средства, или за-
щото не могат да си прочетат 
указанията за употреба, защо-
то са неграмотни. 

Връща участниците към те-
мата за неграмотността на 

работниците с въпроса „Защо 
смятате, че работниците са 
неграмотни?“ Събира предпо-
ложения и подчертава, че те са 
най-често деца. Показва лами-
нираните снимки. Пояснява, 
че при отглеждането на кафе 
се ползва детски труд, вклю-
чително съществува трафик 
на хора. Работейки от деца на 
плантациите, те не ходят на 
училище, не учат, нямат шанс 
за друго развитие, освен да 
продължат да работят в план-
тацията, без да могат да четат 
и пишат, без да могат да правят 
нищо друго. Така влизат в ци-
къла на бедността. 
От друга страна кафето е важно 
препитание за местните хора. 
Обикновено е малък семеен 
бизнес и семейства споделят, 
че са изправени пред избора да 
отсекат гората и да обработват 
кафе или да гладуват. 
Така около 98% от кафените 
плантации са слънчеви и само 
2% от кафето, което се пие в 
света, идва от сенчести план-
тации. Това води със себе си 
всички проблеми, за които го-
ворихме – разчистване на зе-
меделски площи чрез изсича-
не на тропически гори, а след 
това използване на химикали 
за борба с вредителите при от-
глеждането му, екплоатация 
на детски труд. 



207www.konsumuvai.org

Алтернативите (5 – 10 мин.)
Говорихме за сериозни глобал-
ни проблеми, които засягат 
хората и природата по света, а 
всеки допринася към тях с из-
бора си на чаша кафе. Можем 
ли да направим нещо, какво 
може да направи всеки от нас, 
като потребител?

Мултипликаторът събира идеи 
и представя алтернативите. 
Някои от тях са това да кон-
сумираме умерено, да се инте-
ресуваме от произхода и про-
изводството на кафето, да го 
заместваме с други напитки с 
регионален произход (билков 
чай, напр.). Представя някои 
от известните сертификати 
за произход на кафето и ги 
обяснява. Европейският сер-
тификат за биопродукти по-
казва, че кафето е отглеждано 
по екологосъобразен начин. 
Сертификатът за справедлива 
търговия гарантира справед-
ливо заплащане на работни-
ците в плантациите. Rainforest 
Alliance и Bird Friendly показват 
грижа към тропическите гори, 
първият – че площи, изсече-
ни за слънчеви плантации са 
възстановени, а вторият – че 
кафето е отгледано в сенчести 
плантации. Тези сертификати 
се ползват и за други проду-
кти, напр. за какао.

В заключение водещият обоб-
щава беседата, като отправя 
послание: Проблеми има, но 
когато се замислим и поинте-
ресуваме, можем да намерим и 
техните решения. Всеки от нас, 
с ежедневния избор на проду-
ктите, които купува, въздейст-
ва върху други хора и приро-
дата по света. От всеки зависи 
какъв избор ще направи и на-
къде ще насочи развитието на 
света, в който живеем. 

По време на туровете за отго-
ворно потребление говорим за 
това, какво се крие зад цената 
и на други ежедневни стоки 
като дрехи, обувки, месо, шо-
колад. Ако искате да участ-
вате в такъв тур и да научите 
повече, заповядайте на www.
konsumuvai.org, за да се инфор-
мирате къде и кога са предсто-
ящите турове или да напра-
вите заявка за провеждане. 
На сайта можете да откриете 
и подробна информация във 
връзка с отговорното потреб-
ление и на други продукти. 

Като обратна връзка, може да 
бъде поканен някой да споде-
ли какво най-много го впечат-
ли от беседата.
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Календар

Календарът показва дати, на 
които се отбелязват междуна-
родни дни в контекста на отго-
ворното потребление и които 
могат да бъдат повод за про-
веждане на турове.

Януари
9 януари  - Международен ден 
на емигрантите и бежанците

Февруари
2 февруари - Световен ден на 
влажните зони
4 февруари - Световен ден за 
борба с раковите заболявания
20 февруари - Световен ден за 
социална справедливост

Март
1 март - Световен ден за борба 
с дискриминацията
3 март - Световен ден на ди-
вата природа
14 март - Международен ден 
на реките 
15 март - Световен ден на 
потребителя

20 март - Световен ден на 
щастието
21 март - Световен ден на 
горите
22 март - Световен ден на 
водата
Часът на Земята– отбелязва се 
в последната събота на месец 
март

Април
1 април - Международен ден 
на птиците
7 април - Международен ден 
на здравето
8 април - Световен ден сре-
щу генномодифицираните 
организми
22 април - Денят на Земята
24 април - Световен ден за 
защита на лабораторните 
животни
24 април - Международен ден 
на младежката солидарност  
25 април - Международен 
ден на борбата с шумовото 
замърсяване
28 април - Международен ден 
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за безопасност на труда
29 април - Европейски ден на 
солидарност на поколенията
29 април - Световен ден за 
възпоменание на жертвите от 
химически атаки 

Май
3 май - Международен ден на 
свободата на печата
6 май - Световен ден за борба 
с астмата 
6 май - Празник на земедел-
ците в България
9 май - Ден на Европа
10 май - Световен ден на дви-
жението за здраве
22 май - Международен ден на 
биологичното разнообразие
31 май - Световен ден без тю-
тюнев дим
Световен ден на мигриращите 
птици – отбелязва се през вто-
рата събота на месец май

Юни
1 юни - Международен ден за 
защита на детето
5 юни - Световен ден на окол-
ната среда
8 юни - Световен ден на 
океаните
12 юни - Световен ден за бор-
ба с детския труд
16 юни - Световен ден на вя-
търа и вятърната енергия
17 юни - Международен ден за 
борба със сушата и настъпва-
нето на пустините

20 юни - Световен ден на 
слънцето
27 юни - Световен ден на 
риболова
29 юни - Ден на река Дунав

Юли
7 юли - Европейски ден на 
шоколада
8 юли - Световен ден за борба 
с алергиите
11 юли - Световен ден на 
населението
31 юли - Международен ден 
на африканските жени

Август
9 август - Световен ден на 
местните племена и общности
12 август - Световен ден на 
младежта
19 август - Световен ден на 
хуманитарната помощ
23 август - Международен 
ден в памет на жертвите на 
робството и неговата забрана

Септември
8 септември - Международен 
ден на грамотността
Световен ден за почистване на 
крайбрежните зони – отбеляз-
ва се през втората или третата 
събота на септември
16 септември - Междунаро-
ден ден за защита на озоновия 
слой
22 септември - Европейски 
ден без автомобили
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25 септември - Световен мор-
ски ден
27 септември - Междунаро-
ден ден на туризма
29 септември - Световен ден 
на сърцето

Октомври
1 октомври - Световен ден на 
вегетарианството 
Световен ден на жилищата – 
отбелязва се през първия по-
неделник на месец октомври 
4 октомври - Световен ден за 
защита на животните 
7 октомври - Международен 
ден за достоен труд
16 октомври - Световен ден 
на прехраната
17 октомври - Световен ден за 
борба с глада и нищетата
18 октомври - Световен ден за 
мониторинг на водата
19 октомври - Ден на 
благотворителността
31 октомври - Ден на Черно 
море

Ноември
1 ноември - Световен ден на 
веганството 
6 ноември  - Международен 
ден за защита на природа-
та и природните ресурси от 
използването им за войни и 
въоръжени конфликти
8 ноември - Европейски ден 
на здравословното хранене
Ден без покупки - отбеляз-

ва се в последната събота на 
ноември 
16 ноември - Международен 
ден на толерантността 
19 ноември - Световен ден за 
борба с насилието над деца
25 ноември - Международен 
ден за елиминиране на наси-
лието срещу жените
29 ноември - Международен 
ден за действие срещу проме-
ните в климата

Декември
5 декември - Световен ден на 
почвите
5 декември - Международен 
ден на доброволчеството
11 декември - Международен 
ден на планините

Източници:
1. Регионална библиотека 

„П. Стъпов” - Търговище. 
Международни и све-
товни дни: http://is.gd/
Ip3UmS 

2. United Nations. 
International Days: http://
is.gd/mdkH1z 

3. Международни празни-
ци:  http://is.gd/9HNnG4
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Обратна връзка
1. Беше ли ти интересно да участваш в тура?    Да    Не    Горе-долу

    Защото ...................................................................

2. Би ли препоръчал/а тура на твои познати?    Да    Не    Не знам

3. Получи ли нова информация по
    темите от тура?        Да    Не    Горе-долу

4. Хареса ли ти начина, по който беше
    представена информацията – чрез
    дискусии и игри?        Да    Не    Горе-долу

    Защото ................................................................... 

5. Искаш ли да споделиш с нас нещо
    друго, напр. препоръка за нови теми,
    добри примери за отговорно
    потребление, игри?

    …..............................................................................
    …..............................................................................
    …..............................................................................

6. Възраст

7. Пол

8. Град
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Рефлексия
на мултипликатора

Предложената рамка за рефлексия има за цел да помогне на му-
лтипликаторите при оценяване на проведените турове и да съз-
даде предпоставка за подобряване на бъдещите дейности.

Брой 
участници:

....................

Възраст 
(клас):

....................

Училище, 
град:

....................

Дата на 
тура:

....................

Спирки на 
тура:

....................

Организиране на времето - продължителност (минути):

При подготовка на тура ..............................................................
При провеждане на тура ..............................................................

Други технически дейности, свързани с тура (разписване на но-
вина, подреждане на снимки, комуникация с училище, с екипа 
на ЕкоЦентрик, др.)  ..............................................................
    ..............................................................
    ..............................................................
Изводи:

За подбора на спирките – добре ли бяха подбрани, достатъчно 
ли бяха на брой (много или малко), беше ли оптимална продъл-
жителността на всяка спирка, на целия тур, интересни ли бяха 
темите на спирките за участниците, достатъчно информация ли 
беше представена за всяка спирка (много или малко)
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...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

За подбора на маршрута – оптимално ли беше съотношението 
на време между придвижване до спирките и провеждане на са-
мите спирки, безопасно ли беше придвижването, местата доста-
тъчно спокойни ли бяха за провеждането на спирките
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

За личното поведение и контрола на групата – успешен ли 
беше използваният подход, всички ли бяха включени в обучи-
телния процес, всички ли чуваха за какво се говори, всички ли 
разбираха задачите, бяха ли постигнати обучителните цели
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Кое беше положително ..............................................................
    ..............................................................
Кое беше отрицателно ..............................................................
    ..............................................................
Какво бих повторил/а
в следващия тур  ..............................................................
    ..............................................................
Какво бих променил/а
в следващия тур  ..............................................................
    ..............................................................
Възможности за бъдещо сътрудничество (с училището,
с учител, с отделни участници от групата)   
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................



Наръчник на мултипликатора 
е създаден в рамките на проект 
“КонсУмувай – образователни 
турове за отговорно потребление”, 
финансиран от Германската 
фондация за околна среда (DBU). 

Проектът се осъществява в 
партньорство между Фондация 
“Екоцентрик” и германската 
организация Сдружение “Млади 
приятели на Земята - Германия” 
(BUNDjugend).

Партньори на национално ниво:
Екологично сдружение “За 
Земята” и Национален ученически 
екопарламент.


