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Предговор
Тази брошура е изготвена от консорциум от партньори от Германия, България, Австрия и
Полша като част от проект „Селскостопанска политика и устойчивост в професионалното
образование (AGRIPOL)” в рамките на програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.
Съдържанието е изготвено така, че да бъде източник на информация за учители,
възпитатели, инструктори и обучители в професионалните училища, както и да осигури
по-широк контекст на връзката между потреблението на храни, тяхното въздействие
върху околната среда и Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП). Представените
тук материали предлагат на учителите/инструкторите практически информационен
фонд, в който се акцентира върху теми, включващи устойчивост, историята на ОСП, двата
стълба на ОСП, основните заинтересовани страни в ОСП и устойчивото хранене. Този
ресурсен материал е безплатен и може да бъде включен в планове на уроци и дейности в
класната стая.
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Проучвания върх у
хранителното поведение
на младите хора в Европа
Както е показано в началото на филма,

храни и неприязън към преработените храни.

младите хора в изследваните страни имат

Сегашното състояние на хранителната система

различни хранителни навици. Повечето от тях

и месната индустрия са описани като основни

консумират животински продукти, плодове

фактори за климатичната криза (Eit Food

и зеленчуци, както и преработени храни. С

2021:3).

цел задълбочаване по темата, следващата

Освен това констатации от Австрия и Германия

глава се основава на различни количествени

показват високо ценностно разпределение

проучвания на храненето на юношите в Европа.

и одобрение на биологично произведените

Изследването на храненето на подрастващите

стоки. Биологичните плодове и зеленчуци

е област, която придобива значение едва

формират продуктовата група, която най-

през последните години. С разрастването

често

на екологичните движения, въпроси като

алтернативи (Haftenberger et. al. 2020:23f.). От

консумацията

се

избира

пред

конвенционалните

въздействието

значение е и фактът, че повече от половината

на различните хранителни навици върху

от интервюираните деца и юноши заявяват,

климата все по-често стават обект на научни

че са добре информирани за разпоредбите, с

изследвания. Освен това в ролята си на

които трябва да се съобразява биологичното

бъдещи отговорни лица младите хора заемат

земеделие (Steinwidder/Starz 2018:34f.).

централно място в общественото развитие.

Проучванията показват и тенденция към

Техните нагласи и поведение и включването

вегетарианско и веганско хранене сред по-

им в процеса на разработване на концепциите

младото поколение: в онлайн проучване,

на бъдещето са от решаващо значение за

проведено в Германия, 10,4% от анкетираните

утвърждаването на устойчиви хранителни

са вегетарианци, а 2,3% дори са отговорили,

навици.

че са вегани. Това значи, че два пъти повече

Като цяло храненето в Западна Европа отдавна

млади хора, спазват безмесна диета, спрямо

се характеризира с висока консумация на

населението като цяло. Заключението е, че

животински продукти и преработени храни

растителните, щадящи климата диети са по-

и ниска консумация на растителни храни.

популярни сред младите хора в сравнение с

Напоследък

и

възрастните. Освен това около 25 % от младите

говеждо месо бавно намалява в повечето

германци се смятат за флекситарианци, чието

страни от ЕС, докато при птичето месо тя все

обикновено

още се увеличава (вж. James et al. 1988; Friends

включва месо или риба. Тези хора също

of the Earth Europe 2015: 68). В същото време

допринасят за по-ниската консумация на месо.

хранителните навици на младите европейци

Те рядко ядат месо и в тези случаи биха искали

леко се отклоняват от тези констатации.

да знаят откъде идва то, а 44% дори заявяват,

на

месо

и

консумацията

на

свинско

безмесно

хранене

понякога

в

че искат да намалят консумацията му в бъдеще.

пет европейски държави, ясно показва, че

„По-малко, но по-качествено месо“ изглежда е

младите европейци се интересуват от темата

ясно изразено предпочитание тук (вж. Friends of

за храненето и са доста добре запознати с нея,

the Earth Europe 2015:68f.).

като са установили връзките между избора

Като едно от основните предизвикателства,

си на храна и околната среда. Резултатите

пред които е изправен нашият свят в момента,

демонстрират ясно изразено предпочитание

осъзнаването на изменението на климата

на младите хора към пълноценни и растителни

изглежда е решаващ фактор за избора им на

Представително
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проучване,

проведено

диета (вж. Jürkenbeck et al. 2021: 6). Загрижеността за околната среда и
хуманното отношение към животните са политическите нагласи, които са
силно свързани с намалената консумация на месо. Пример за това може да
бъде броят на хората, които се хранят без месо и са част от движението за
защита на климата. Сред веганите 75% се смятат за активисти за опазване
на околната среда, докато 50 % от вегетарианците казват същото. Само
15% от всеядните участват в такива движения (Friends of the Earth Europe
2015: 68). Интересно е не само да се установи до каква степен младите
активисти за климата се включват в хранителната политика, но и как тези
движения допълнително влияят върху възхода на растителното хранене.
Младите хора посочват няколко проблема: здравословната храна е поскъпа, по-трудно достъпна в движение и често липсва информация за
по-добри хранителни алтернативи (вж. Eit Food 2021: 2). Наблюдава
се тенденция към поведение, насочено към похапване, а именно
консумиране на по-голяма част от храната в движение вместо
официално хранене (вж. Lucas 1993; Gatenby 1997). Вследствие на това
младите хора в Европа отбелязват нуждата от екологични опаковки за
храни и здравословни алтернативи в кафенетата в училище, колежа и
университета.
За да задоволят тези нужди, младите хора в Европа изискват от властите
да провеждат политики за насърчаване на здравословното и устойчиво
хранене. На въпроса кой според тях трябва да носи отговорност за
това храната ни да е здравословна, четирима от всеки десет млади
хора отговарят „ЕС“, а една трета „потребителите, фермерите и
производителите на храни и националните правителства“ (вж. Eit Food
2021: 5). Предложените инициативи включват отстъпки или субсидиране
на здравословни храни, които обикновено се считат за по-скъпи от
нездравословните, задължително обучение по хранене в националните
учебни програми, както и създаване на среда, която превръща избора на
устойчиви храни в опция по подразбиране.
Antonelli (2021:9) заключава, че новите европейски селскостопански
политики трябва да се съсредоточат върху насърчаването на по-добро
управление на биоразнообразието и екосистемите, разработването на
нови инструменти за по-устойчиви системи за управление на храните и
включването и ангажирането на младите хора във всички тези процеси.
Младежите в Европа са открили ползите от устойчивото и здравословно
хранене, готови са да поемат активна роля в обществото и да допринесат
за опазването на екологичните ресурси чрез хранителното си поведение.
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2.5% вегани

5% вегани

6.6% вегетарианци

11% вегетарианци

4.5% пескатарианци

18% флекситарианци

86.4% флекситарианци, всеядни

66% всеядни

МЛАДИ, СВОБОДНИ И КРИТИЧНИ
ПРОУЧВАНЕ НА ХОРА ОТ 15 ДО 29 ГОДИНИ В ГЕРМАНИЯ ОТНОСНО ПРОТЕСТИТЕ ЗА
КЛИМАТА, ДИЕТИ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОБИТЪК
„Петъци за
бъдещето
е важно
движение.“

26.2%

24.4%

23.4%

4.5% 12.3% 30.3%

Напълно съгласен
Донякъде съгласен

„аз съм част от него.“

консумират заместители на
месо на растителна основа

59.5%

25.7% флекситарианец

желаещи да приемат
протеини от насекоми

1

2

3

4

5

Източник: Friends of the Earth Europe 2021: 68
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флекситарианци
Жени
мъже

61% всеяден
30,6%

29,6%
69,4%

70,4%

вегетарианци

вегани

3.9%
6.6% 89.3%

флекситарианци 35.3%
От тази година
29.8%
От няколко години вегетарианци
вегани 28.6%
От много години/винаги

2.54

62,3%

всеядни

„Аз съм ...“

всеядни

3.6

37,7%

40.5%

10.4% вегетарианец

3.94

консумират био месо

Донякъде несъгласен
Напълно несъгласен

2.3% веган

„Ял съм такъв тип
храна.“

4.34

42.5%

22.1%

37.9%

32.3%

39.3%

32.1%

Differences due to rounding

Източник: Friends of the Earth Europe 2021: 69

КАКВО ИСКА ПОКОЛЕНИЕ Z ОТ
ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА

Проследяване на
хранителните навици:

52 %
Информация за
психичното здраве:

82 %

от младите жени са
търсили съвет относно
връзката между храната и
психичното здраве.

По-лесен достъп:

67 %
от младите хора
казват, че достъпът до
здравословна храна и
възможността да си я
позволят са ключови
бариери.

Да бъдат активни и
ангажирани:

64 %

от младите хора искат да
започнат работа, свързана с
иновации в храните.

Източник: Eit Food Report 2021: 7
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13.5%

31.7%

Неутрален

Гърция: предпочитания на 252 студенти, които живеят далеч от
семействата си, на възраст 18-23 години по скала от 1 = не до 7 = да
консумират месо максимум
два пъти седмично

12.5%

21.3%

от младите хора са
запознати със
здравословното хранене
и следят какво ядат.

Повече прозрачност:

78 %

от младите хора искат
прозрачност и подкрепа
от хранителни марки и
правителствата.

Насоки от социалните медии:

67 %

от младите хора нямат
подкрепата и съветите, от
които се нуждаят, за да се
хранят здравословно.

MEAT ATLAS 2021 / ZÜHLSDORF

Канада: начин на хранене на
2566 души на възраст от 16 до
30 години в 5 големи града,
процент

Великобритания: начин на
хранене на 2000 потребители
в супермаркети на възраст от
16 до 24 години, процент

MEAT ATLAS 2021 / BRITAIN THINKS, VERGEER ET AL., KAMENI DOU ET AL.

ХРАНЕНЕ С ПОКОЛЕНИЕ Z
Консумация на храна на младежи и млади хора в
три развити държави, 2016 - 2019 г.

Ус т о й ч и в о х р а н е н е
Храната трябва да отговаря на много изисквания: да бъде здравословна, вкусна и достатъчно
питателна, което означава, че трябва да съдържа всички съставки, от които се нуждае човешкият
организъм. Освен това тя трябва да се добива при социални и справедливи за земеделските
производители и работниците условия. Необходимо е да се гарантира, че производството,
преработката, разпространението и консумацията й са устойчиви и безвредни за околната среда.
Нарастването на световното население ни принуждава да произвеждаме все повече храни, богати
на протеини, с високо съдържание на въглехидрати и с висока енергийна стойност. С цел да
гарантираме продоволствената сигурност, трябва да разчитаме на интензивно земеделие.
Количеството обработваема земя, необходимо за производството на определено количество
култури, намалява от 60-те години на миналия век насам благодарение на напредъка на
селскостопанските технологии и модерното семепроизводство. Днес се нуждаем средно само
от 30 % от площта, която е била необходима през 1961 г. в целия свят. В рамките на ЕС нуждата е
намаляла с 56 % (Ritchie & Roser, 2013).
ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ, НЕОБХОДИМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФИКСИРАНО КОЛИЧЕСТВО КУЛТУРИ
(1961-1), 1961 ДО 2014 Г.
Обработваемата земя, необходима за производството на фиксирано количество култури е изчислена като обработваемата
земя се разделя на индекса на производство на селскостопански култури (PIN). Индексът на производство на селскостопански
култури (PIN ) тук е сумата от земеделски стоки (минус култури, използвани за храна за животни), претеглени по цени на
стоките. Това се измерва като индекс спрямо 1961 г. (където 1961 = 1).
1

0.8

0.6
Европейски съюз

0.4
свят
0.2

0

„

1961

1970

Източник: UN Food and Agriculture Organization (FAQ)

1980

1990

2000

2014
OurWorldInData.org/land-use

CC BY

Горната графика показва относителната промяна на земята, необходима за производството на
определено количество култури, въз основа на първоначалната стойност от 1961 г. В Европа
използването на земя е намаляло по-малко, отколкото в останалата част на света, тъй като тя
вероятно е разполагала с много ефективни методи за отглеждане още през 1961 г., докато в други
части на света технологичното развитие е било по-значително в рамките на периода.

consume
less,
share
b e t t e r.
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Използване на земята
В същото време съществуват големи разлики в използването на земята за различните видове
продукти. Докато за производството на 100 грама протеин от говеждо месо са необходими 163,6 м²
обработваема земя, за същото количество протеин от зърнени храни, са необходими само 4,6 м² (Poore
& Nemecek, 2018).

ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ НА 100 ГРАМА ПРОТЕИН
Земеползването е измерено в квадратни метри (m²) на 100 грама протеин в различни хранителни продукти.
Агнешко и
овнешко месо
Говеждо
(месодайни)

184.8 m2
163.6 m2
39.8 m2

Сирене

27.1 m2

Мляко
Говеждо
(млекодайни)

21.9 m2
10.7 m2

Свинско месо

7.9 m2

Ядки
Други бобови

7.3 m2

Птиче месо

7.1 m2

Яйца

5.7 m2

Зърно
Риба (отглеждана във
ферми)

4.6 m2
3.7 m2

Фъстъци

3.5 m2

Грах

3.4 m2

Тофу (соеви зърна)

2.2 m2

Скариди (отглеждана
във ферми)

2 m2
0 m2

20 m2

40 m2

60 m2

80 m2

100 m2

120 m2

Източник: Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Additional calculations by Our World in Data
Забележка: данните представляват глобалното средно земеползване на хранителни продукти въз основа
на голям мета-анализ на производството на храни, обхващащ 38 700 търговски жизнеспособни ферми в
199 държави.

140 m2

160 m2

180 m2

OurWorldInData.org/environmental-impacts-of-food • CC BY

Растенията се отглеждат не само за храна, но и за изхранването на животни, които под една или
друга форма също осигуряват храна - месо, яйца, мляко или други подобни. Промените в климата
принуждават обществото да се откаже от въглеродните енергийни носители като нефт, газ или
въглища, за да намали емисиите на CO2 в атмосферата. Една от алтернативите е производството на
енергия чрез биогаз, при което се отглеждат и преработват растения, за да се произвежда енергия от
тях. Това увеличава натиска върху решението за начина на използване на плодородната почва: дали
отглежданите растения да се използват за производство на храна, енергия или фураж?
Само 29% от повърхността на Земята е суша, а 71% е покрита с вода. По-малко от три четвърти от
сушата е годна за обитаване, а половината от нея се използва за земеделие.
77% от земеделските площи се използват за животновъдство, т.е. за производство на месо и млечни
продукти, докато 23% са покрити с всякакви видове култури. В световен мащаб само 18% от калориите
се осигуряват от животински продукти, докато 82% идват от храни на растителна основа. Делът на
доставките на белтъчини е 37% от месни и млечни продукти и 63% от растения.
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ГЛОБАЛНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ
29% суша
149 милиона км²

земна повърхност

71% обитаема площ
104 милиона км²

Суша

обитаема площ

71% океан
361 милиона км²

50% селско стопанство
51 милиона км²

Това включва световните
пустини, солници, открити
скали, плажове и дюни.

1% прясна вода
1.5 милиона км²

с изключение на фураж

40 милиона км²

Езера и реки
Това включва
пасища за животни и
обработваеми земи
за производство на
фуражи

82% от храни на
растителна основа

Глобално предлагане 37% от месо и
на протеини млечни продукти

14 милиона км², от
които е площта на
Антарктика

23% култури
11 милиона км²

77% Животновъдство:

Agricultural land месо и местни продукти

Глобално набавяне
на калории

10% ледници
19% безплодна площ
361 милиона км² 28 милиона км²

37% гори
39 милиона км²

1% градска и
застроена площ
1.5 милиона км²
това включва населени
места и инфраструктура
1.5 милиона км²

18% от месо и млечни
продукти
63% от храни на
растителна основа

11% храсти
12 милиона км²
Източник на данни: UN Food and Agricultural Organization (FAO)
OurWorldinData.org – Изследвания и данни за изготвяне на постигане на
Licensed under
напредък
CC-BYвby
решаването
the authorsна
Hannah
най-големите
Ritchie and
световни
Max Roser
проблеми.
in 2019.

Продължава битката между използването на земята за отглеждане на фуражи и храни за изхранване на населението, от
една страна и опазването на ресурсите - особено на водата и плодородната почва - за следващите поколения, от друга. Друг
важен аспект е ограничаването на глобалното затопляне чрез емисиите на парникови газове, особено на CO2. Ако искаме да
осигурим достатъчно ресурси за разнообразна, питателна и здравословна храна за всички по света, е ясно, че ще трябва да
адаптираме начина си на хранене, за да намалим въздействието му върху използването на земята.
Консумация на месо
През последните 20 години потреблението на месо в световен мащаб се е увеличило с 58%, като през 2018 г. е достигнало 360
милиона тона годишно. Един от факторите за това е нарастването на населението, на което се дължат 54%. Останалата част
обаче се базира на нарастването на потреблението на глава от населението. Развиващите се страни са отговорни за около 85% от
нарастването на световното потребление на месо (Whitnall & Pitts, 2020).
На диаграмата по-долу се вижда силна връзка между потреблението на месо на глава от населението и брутния вътрешен
продукт (БВП) на дадена страна. Това доказва, че по-развитите страни консумират повече месо. В резултат на това комбинацията
от нарастване на населението и силен икономически растеж по света ще доведе до по-голяма консумация на месо.

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА МЕСО СПРЯМО БВП НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, 2017 Г.
Средно потребление на месо на глава от населението, измерено в килограми на година спрямо брутния
вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, измерено през 2011 в $. $ коригира разликите в цените
в различните държави. Цифрите не включват риба или морски дарове.
Съединени щати
120 kg
Испания

Доставка на месо на човек

100 kg

Полша
Германия
Италия Франция
Великобритания

80 kg

Африка
Азия
Европа
Северна Америка
Океания
Южна Америка

Ирландия
Швейцария

Китай
60 kg
40 kg
20 kg
0 kg

Индия
$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

БВП на глава от населението
Източник: UN FAO; World Bank, World Development Indicators

OurWorldInData.org/meat-production • CC BY
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Ролята на соята
През последните 50 години производството на соя в световен мащаб се е увеличило значително.
Днес световното производство е повече от тринадесет пъти по-голямо, отколкото в началото
на 60-те години на миналия век. От 2000 г. насам производството се е увеличило повече от два
пъти. Повече от три четвърти (77%) от световното производство на соя се използва за изхранване
на добитък. По-голямата част от останалото количество се използва като растително масло или
биогориво, както и за промишлени цели. Само 7% от соята се използва директно за хранителни
продукти за човека под формата на тофу, соево мляко, боб едамаме и темпе (Ritchie & Roser, 2021).
ПРОИЗВОДСТВО НА СОЕВИ ЗЪРНА
Производството на соеви зърна е измерено в тонове.
350 Милиона т

свят

300 Милиона т

250 Милиона т

200 Милиона т

150 Милиона т

Бразилия
100 Милиона т
50 Милиона т

1961

1970

1980

1990

Източник: UN Food and Agriculture Organization (FAO)

2000

2010

2018

Аржентина
Китай
Индия
Европейски
съюз

OurWorldInData.org/agricultural-production

Соята често се промотира като растителен заместител на месото и млечните продукти (напр. тофу
и соево мляко). Това й е придало отрицателна репутация, тъй като се твърди, че тя стимулира
обезлесяването. Проучванията показват, че най-големият двигател на обезлесяването в бразилска
Амазония досега са пожарите за разширяване на пасищата за производство на говеждо месо, въпреки
че е много вероятно соята да играе някаква роля за загубата на гори (Ritchie & Roser, 2021).
СВЕТОВНАТА СОЯ: ИЗПОЛЗВА ЛИ СЕ ЗА ХРАНА, ГОРИВО ИЛИ ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ?
Показано е разпределението на глобалното производство на соя към крайните потребители по тегло.
Това се основава на данни от 2017 до 2019 г.
Тофу (2.6%)
Соево мляко (2.1%)
Световно производство
Други напр. темпе (2.2%)
на соя
Директна човешка храна
19.2%

масло (13.2%)

Домашни птици (37%)
Храна за животни
77%
свине (20.2%)
аквакултури (5.6%)

Промишленост
3.8%

Източник на данни: Food Climate Resource Network (FCRN), University of Oxford; and USDA PSD Database.
OurWorldinData.org – Изследвания и данни за изготвяне на постигане на напредък в решаването на
най-големите световни проблеми.
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Соеви зърна,
преработени
до соево
кюспе за
фураж

Други животни (4.9%)
Млечни продукти (1.4%)
Говеждо месо (0.5%)
Домашни любимци (0.5%)
Соя, давана, директно на
добитъка (7%)
Биодизел (2.8%)
Смазки (0.3%)
други (0.7%)
Licensed under CC-BY by the author Hannah Ritchie.
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Работа в малка
група

Голяма зала

Индивидуална
работа, работа
с партньори или
групова работа.
Разделете
въпросите или
всяка група
отговаря на
всички въпроси

Група/партньор/
индивидуално

Индивидуално

Индивидуално

Обсъдете приноса на различните групи (задачата погоре): къде са противоречията? Можете ли да откриете
зависимости? Учителят/избраният ученик/избраните
ученици начертават мрежова диаграма.

Проучване в интернет (по групи, в партньорство или
самостоятелно) на следните теми:
• Каква площ е необходима за производството на месо
или зърнени култури?
• Колко и какви меса и култури се консумират от хората
в различните части на света?
• Как се е развило това потребление?
• Какво разбираме под „възобновяеми суровини“
(Nawaros)? Какъв е проблемът?
• За какво се използва соята и къде се отглежда?
Създайте информационен плакат за изложба/изложение,
посветено на храненето. Не забравяйте да посочите
източника на информация.

Проведете интервюта с различни хора (напр. семейство,
приятели, колеги) по темата: Какво е добро хранене?
Какво е важно за вас и защо? - Задавайте различни
въпроси! Презентация: Филм/статия във вестник

Проучете и съставете мисловна карта по темата:
• Използване на почвата за производство на храни
• Соя
• Гориво от възобновяеми суровини предимства/
отрицателни страни

Направете теста: https://www.universityofcalifornia.edu/
news/quiz-do-you-know-how-your-diet-affects-planet

Откриване

Основна част

Задълбочаване/
домашнаработа

Задълбочаване/
домашнаработа

Закриване

Начин на
изпълнение

Разгряване

Задача

Обсъдете в групата си: Какво разбирате под добро
хранене? Вземете предвид следните аспекти: здраве,
устойчивост, опазване на околната среда, хуманно
отношение към животните. Изберете говорител и
представете резултатите пред класа си.

Фаза

YouTube/
компютър

Химикал/
молив

Смартфон за
снимане или
запис
хартия/молив

Дъска

Химикал/
молив

Необходими
материали

! гледайте видеото преди това: Храненето, което помага
в борбата с изменението на климата (Калифорнийски
университет): https://youtu.be/nUnJQWO4YJY

Земеползване
Пътуване до 2050 г: (Производителят Nutrien е търговски
производител на торове): https://youtu.be/RMu7NtScdhU
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig UFZ. Конфликти,
свързани със земеползването - Конфликти за ограничените
ресурси на земята: https://youtu.be/FWUwA3Ar4vE
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig UFZ. Устойчиво
управление на земите - изводи и констатации от глобална
изследователска програма: https://youtu.be/8RdTnkEcbFs

Устойчиво хранене
Какво е здравословно и устойчиво хранене? The EAT Lancet Lecture
- Johan Rockström & Walter Willett
https://youtu.be/mnlaBhD-124 (за учители, високо ниво)
https://youtu.be/PIc42oIU0Ik (за ученици – обзор)
Информация за проучването и обобщаващ доклад:
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commissionsummary-report/
Доклад на „Файненшъл таймс“ за проучването на EAT Lancet:
https://youtu.be/JY-vjePmK_c
Храненето, което помага в борбата с изменението на климата
(Калифорнийски университет)
https://youtu.be/nUnJQWO4YJY
Програма на ООН за околната среда: Защо трябва да променим
хранителната си система?
https://youtu.be/VcL3BQeteCc
Изменение на климата на ООН: Как вашите хранителни навици
влияят на околната среда?
https://youtu.be/7Rufgoy9R2U
Проект Food Aware: Хранителни отпадъци - анимирано
образователно видео с английски и немски субтитри
https://youtu.be/EwS2Xc2IT_0
лесен за разбиране анимиран видеоклип

По избор: допълнителна информация
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История на Общата
селскос топанска
п о л и т и к а (О С П )
Общата

селскостопанска

въведена

през

1962

г.

политика
е

(ОСП),

селскостопанска политика на ЕС, замислена
като

сътрудничество

•

дългогодишна

между

безопасна селскостопанска продукция,
•

европейските

земеделски производители и техните граждани.

осигуряване на стабилно снабдяване с
гарантиране

на

достъпни

цени

на

хранителните продукти за потребителите,
•

гарантиране, че земеделските стопани

Основанието за въвеждането на ОСП е да се

могат да изкарват достойно прехраната си.

премахнат всички ограничения на свободното

В допълнение ОСП насърчава земеделските

движение на селскостопански продукти между

стопани да се грижат за природните ресурси

страните членки, причинени от съществуващите

и биологичното разнообразие. Бюджетът на

национални механизми за намеса, които не са

ОСП за 2019 г. е около 57 млрд. евро. Парите

съвместими с гаранциите на общия пазар. От

се използват за подпомагане на доходите,

съществено значение е и фактът, че общата

пазарни мерки и развитие на селските райони.

политика се прилага, за да се осигури наличие и
достъпност на храна за населението на Европа,

Реформа на ОСП и двата стълба

както и да се гарантира адекватно ниво на живот

В края на 70-те години на миналия век ОСП

за земеделските производители. Следователно

постига основната си цел, заложена в Договора,

влизането в сила на ОСП е в подкрепа на

а именно да осигури стабилно предлагане

основните цели на общата селскостопанска

на селскостопанска продукция. Това обаче

политика, които вече са залегнали в член 39 от

не минава без непреднамерен недостатък.

Римския договор (известен днес като - ДФЕС).

Съществуващият интервенционен механизъм

След Втората световна война чрез него се

за ценова подкрепа, както и неограничената

създава Европейската икономическа общност

гаранция за изкупуване на цялата непродадена

(ЕИО), а оттам и общ пазар. Римският договор

селскостопанска

предвижда колективни действия на държавите

членки

членки за постигане на следните цели чрез обща

със

политика (както е посочено в член 39 от Договора

произвеждат прекалено много, предлагането

от 1957 г., който влиза в сила през 1958 г.)

е

•

прословутите планини от масло и млечни

увеличаване

•

на

селскостопанската

на

продукция

ЕИО,

довеждат

в

излишък

(както

държавите

до

свръхпроизводството.
показват

проблем

Фермерите
например

продукция чрез технологичен напредък,

езера), а нарастването на потреблението е

осигуряване на стабилност на пазара,

по-бавно от производството. Това води до

Бюджет

ПОДКРЕПА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕС ПРЕЗ 2019 Г.
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Подкрепа за земеделските производители в ЕС

Общ бюджет на ЕС

Budget für Landwirte im EU Haushalt 2019

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/commonagricultural-policy/cap-glance_en
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засилени искания за промяна на ОСП като няколко опита за реформа през 80-те години се провалят. Все пак промените
на ОСП постигат първия си голям успех със значителната реформа „Макшери“ през 1992 г. Тя е ръководена от Рей
Макшери (тогава европейски комисар по земеделието). Основният й елемент е намаляването на гарантираните цени
на две основни стоки - говеждо месо и зърнени култури. По този начин се цели оптимизиране на бюджетните разходи
чрез намаляване на производствените излишъци, търговската защита и субсидиите за износ. С цел да се компенсират
тези намаления е въведена схема за директни плащания към земеделските производители.
Реформата „Макшери“ въвежда и допълнителни механизми за контрол на предлагането, например чрез допълнително
намаляване на квотите за мляко. „Млечната квота“ е мярка, приета за първи път през 1984 г., за да противодейства на
съществуващия проблем със свръхпредлагането от края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ в. в резултат на
свръхпроизводство. На фермерите не е разрешено да произвеждат повече от определената квота. От всеки земеделски
производител, който произвежда повече от разрешеното, се изисква да плати данък. След реформата „Макшери“ от
1992 г. ОСП претърпява още няколко реформи, като например реформите по Програма 2000 г.
РАЗВИТИЕ НА ОБЩАТА ЗЕМЕДЕЛСКА

производителност
конкурентоспособност
екологична устойчивост
заетост
Реформа „ МакШери“
Ранни години
1960-те
Продоволствена
сигурност
Повишаване на
производителността
Стабилизиране
на пазара
Подпомагане
на доходите

Кризисни
години

„План 2000“

„Люксембургска резолюция“ ОСП „здравна проверка“

1992 г

1999

2003

2008

1970-те – 1980-те

1990-те

Първа половина на 2000те

Втора половина на 2000те

Краят на 2000-те

Свръхпроизводство

Намаляване
на излишъка

Задълбочаване на
процеса на реформи

Пазарна ориентация

Околна среда

Конкурентоспособност

Международно
напрежение

Стабилизиране
на доходите

Развитие на селските
райони

Развитие на селските
райони

Структурни
мерки

Стабилизиране

Опростяване

на бюджета

съвместимост със СТО

Експлозия на
разходите

Потребителски аспекти

Околна среда

Реформа на ОСП 2013/2014
До 2014г

Засилване на реформата
от 2003 г.

екологизиране

Нови предизвикателства

Преразпределение

Управление на риска

Край на производствените
ограничения

Целева ориентация

Верига за създаване на
стойност на храните
Изследвания и иновации

Източник: Собствено представяне по данни на Weingarten (2018); Европейска комисия (2009)

Реформата по Програма 2000 е от особено значение, тъй като през предходната 1999 г. в Берлин,
Европейският съвет (ЕС) представя двата стълба, на които понастоящем се основава ОСП. Първият
финансира пазарните цени и подпомагането на доходите на годишна база и се финансира изцяло
от бюджета на ЕС. Вторият финансира еднократни и многогодишни мерки за развитие на селските
райони на програмна основа и се съфинансира от бюджета на ЕС заедно с държавите членки“ (Matthews 2013,3).
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ТРИТЕ СТЪЛБА НА ЕКОЛОГИЗИРАНЕ

Това дава възможност на държавите да адаптират
по-добре системата към своите нужди и се опитва да
подпомогне дребните земеделски производители.
система

гарантира,

компоненти,

като

постоянните

пасища,

че

например

за

кръстосано

Екологизиране

екологичните
опазването

на

диверсификацията

на

културите и приоритетните екологични райони, не
се пренебрегват. Освен това екологичният аспект
на ОСП дава възможност на земеделския стопанин
да получи до 30% от плащането.
Възможно е също така прехвърлянето на пари
от първия към втория стълб. Парите от втория
стълб са достъпни за дадена страна само ако тя
има собствени програми за екологизиране и ги

Приоритетна екологична зона

време

Постоянно пасище/затревена
площ

същото

съответствие

Диверсификация на отглеждането

В

съфинансира. Продължителната модернизация
на ОСП е последвана и от реформи през 2003

Източник: Собствено представяне по данни от: http://images.raiffeisen.com/

г. („Люксембургски резолюции“, основани на

Raicom/news/Screen_KW45_baywa.JPG?width=640

отделянето на помощите и въвеждането на
единното плащане за земеделски стопанства), 2009
г. („Проверка на състоянието“ за допълнително
укрепване на реформата от 2003 г.) и реформата на
ОСП от 2013 г.
Обща селскостопанска политика

•
•

Първи стълб
базово плащане въз основа на
обработваемата земеделска площ

•
•

плащания за екологизиране

Втори стълб
агроекологични мерки
развитие на селските райони
финансови плащания за:

– основно плащане на хектар

– нови земеделски производители,

– компонент за екологизиране,

– земеделски стопани с

		 като допълнително

		 неблагоприятни конкурентни

		 подпомагане за компенсиране

		 условия, дължащи се на

		 на разходите за предоставяне

		 географското им положение

		 на обществени екологични блага

		 или на методите на производство

•
•
•
•
•

плащане за млади земеделски стопани
преразпределително плащане за

Приоритети:

•

насърчаване на

първите няколко хектара

конкурентоспособността на

плащания за райони с природни

селското стопанство.

ограничения
подпомагане на производството
плащане за дребни земеделски
стопани в размер до 1250 евро

•
•

устойчивост по отношение на природните
ресурси и действията в областта на климата
подпомагане на развитието на селските
райони (напр. работни места и предприятия)

Източник : https://bit.ly/3DKfPlo

Материали за урока 1: Нарисувани карти в подкрепа на обясненото съдържание.
Повтаряне: Помнене с примерни картинки за тематична задача.
Материали за урока 2: Създаване на кратки видеоклипове за отделните подточки на отделните стълбове.
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Учениците трябва да използват различни материали, за да създадат кратки сцени за всяка точка. Целта
трябва да бъде игриво обяснение за двата стълба.

Роля на институциите на ЕС
Каква роля играят институциите на ЕС -

22 милиона души и те искат подобряване на условията на труд. Освен тези

например - в законодателния процес, особено

основни лобистки групи, които също работят по своеобразен начин като

що се отнася до дадена реформа? Основните

тристранка - съществуват и потребителите. Тази група се оказва и най-

действащи лица са Парламентът, Комисията

голямата и допълнително включва гореспоменатите групи. Когато бъдат

и Съветът. Въпреки това други групи по

попитани, потребителите обикновено биха искали да купуват регионални,

интереси, както и съответните заинтересовани

биологични и устойчиви продукти, въпреки че когато са в супермаркета, те

страни също играят важна роля. Европейският

вземат решение най-вече въз основа на цената на продукта. Това явление

парламент е законодателният орган на ЕС,

се нарича когнитивен дисонанс.

а законодателният процес на приемане на
закон започва с предложение от Комисията.

Снимка 1: Триалог в ЕС

Източник: https://bit.ly/3s9tW1B

Например в контекста на реформата „Макшери“,
„Европейската

комисия

има

централна

роля, тъй като тя отговаря за изготвянето на
предложенията за селскостопанската политика“
(Garzon 2006, 65.).

Независимо от това

Европейската комисия
предлага законодателство

обикновената законодателна процедура (ОЗП)
предоставя на Европейския парламент правото
да предлага изменения на предложенията
за нов закон, представени от Комисията.
Преговорите

между

представителите

на

Парламента, Комисията и Съвета за постигане

Европейски Парламент

Приемане на законодателство чрез
съвместно вземане на решения

Съвет на
Европейския съюз

на компромис или споразумение при отчитане
на предложенията на Комисията, измененията
на Парламента и позицията на Съвета се

Снимка 2: Триалог на групите по

провеждат в тристранен формат, в рамките на

интереси при разработването на

така наречения „трилог“. Този процес се нарича

новата ОСП (дизайн: Isabel Mang)

Работнически
профсъюзи

„тристранен“, защото в него участват не само
Комисията и Парламентът, но и Съветът. Само

Екологични
организации

ако и трите институции са съгласни, законът
бива приет. Наред с другото именно поради
тази причина много значителен процент от

Асоциации на
земеделските
производители

предложенията за закони (80%) на Комисията
минават на първо четене.

Упражнение:
Разделете класа на седем групи. Всяка група

При това положение, както и на национално

избира една от гореспоменатите институции

равнище, има няколко лобита и групи по интереси,

на

които също искат да са сигурни, че техните

презентация

интереси ще бъдат взети предвид, когато става

изработи и информационен лист, който да бъде

въпрос за приемане на нов закон. С оглед на ОСП

раздаван на съучениците след презентацията.

най-важни са земеделските стопани, които искат

Презентацията/листът трябва да съдържа поне

да могат да се издържат от реколтата си, което

следната информация:

може да бъде постигнато само при справедлива

•

ЕС

или

лобистки
за

нея.

групи
Групата

и

подготвя

трябва

да

За институциите на ЕС: i) Какви са техните

цена на техните продукти. Те също така искат

роли/задачи? ii) Колко членове имат, как се

да имат перспектива за бъдещето си. Втората

назначават и къде се намира институцията?

група са екологичните организации, които

iii) Кой представлява вашата страна в тази

искат да постигнат екологична устойчивост
и затова критикуват факта, че плащанията за

•

организация?
За лобистка група: i) Колко са в Брюксел

подпомагане не са обвързани със спазването

и колко членове имат в ЕС? ii) Какви

на екологични цели. Важни са и синдикатите

са основните им интереси? iii) Имат ли

на работниците, които се обявяват за по-добри

финансови поддръжници? iv) Какви са

условия на труд, защита и по-добро осигуряване.

исканията им по отношение на новата ОСП?

В Европа в селскостопанския сектор работят над

Допълнителна задача на следващата страница!
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Проблемно ориентиран въпрос за учебна практика:
•

Чии интереси трябва да бъдат задоволени в ОСП?

•

Кои позиции на ОСП могат да доведат до огромен
конфликт на интереси и между кого?

•

Каква роля играят потребителите в ОСП?

•

Как подкрепяте устойчивото развитие в
ежедневието си?

ОСП и устойчивост
Три измерения на концепцията за устойчивост (графика)
Устойчивото развитие е процес на промяна, при който експлоатацията на ресурсите, насочването
на инвестициите, ориентацията на технологичното развитие и институционалните промени са
съобразени с нуждите на сегашните и бъдещите поколения.
Проблемът пред устойчивото развитие е сложен. При разработването на стратегии за постигане на
устойчиво развитие се вземат предвид различни противоречия и конфликти: между човека и другите
растителни и животински видове в природата, между различните социални групи в обществото,
между сегашното и бъдещите поколения. Тези противоречия са в основата на концепцията за трите
стълба на устойчивото развитие: 1) толерантност към околната среда; 2) социална справедливост; и 3)
икономическа жизнеспособност (фиг. 1).
Фигура 1. Трите измерения на устойчивостта
Източник: Собствено представяне
Използване на природни ресурси
Управление на околната среда
Предотвратяване на замърсяването (въздух, вода, земя, отпадъци)

Толерантност към
околната среда

Печалба
Намаляване на разходите

Качество на живот

Икономически растеж

Образование

Научни изследвания и

Общност

развитие

Равни възможности

Устойчивост
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Икономическа

Социална

жизнеспособност

справедливост

„

1). Първо измерение - толерантността към

choose
well,
make it
last.

околната среда се определя от капацитета
на заобикалящата среда. Той зависи от броя
на организмите от определени видове, които
могат да живеят в района, при наличните
ресурси на екосистемата. Толерантността към
околната среда означава справедливо участие
в разпределението на екологичните блага и
ресурси.

•

Втори стълб - Включва мерките/политиките за развитие на селските

2). Втори стълб - социалната справедливост

райони. Политиката за развитие на селските райони се финансира

означава, че въз основа на своята ценностна

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

система и възможности хората сами избират

(ЕЗФРСР), допълван от бюджетите на държавите членки (национално

степента и отговорността за своите социални

съфинансиране) (Златкова, 2019).

и икономически действия и тяхното въздействие

Като втори стълб на ОСП, политиката на EС за развитие на селските райони

върху семейството, бизнеса и обществото.

има за цел да подкрепи селските райони и да отговори на многобройните

3).

икономическата

икономически, екологични и обществени предизвикателства на 21-ви век.

жизнеспособност се основава на четирите вида

Трето

измерение

-

По-високата степен на гъвкавост (в сравнение с Първи стълб) позволява

капитал: природен (слънчева енергия, биосфера,

на регионалните, националните и местните власти да формулират свои

природни материали и т.н.), създаден от човека

собствени многогодишни програми за развитие на селските райони въз

(инфраструктурни

и

основа на европейско „меню от мерки“. За разлика от първия стълб - който

оборудване), социален (мрежа от институции

съоръжения,

се финансира изцяло от ЕС - програмите по втория стълб се съфинансират

и организации на икономическата дейност,

от фондовете на ЕС и от регионални или национални фондове.

социални норми) и човешки (лични качества,

Политиката за развитие на селските райони се осъществява чрез

знания, умения и способности на хората). За

изготвяне на програми за развитие от държавите членки. Те прилагат

да се постигне висока степен на устойчивост,

персонализирана стратегия, която отговаря на специфичните им нужди.

наличното

Програмите трябва да бъдат одобрени от Европейската комисия, като те

количество

машини

природен

капитал

трябва да се поддържа и подобрява, тъй като

съдържат и план за финансиране и набор от показатели за изпълнение.

функциите, които той изпълнява, не могат да
бъдат заменени от произвеждания капитал

Кръстосано съответствие

и стоки. Силната устойчивост предполага

За да получават подпомагане на доходите от ЕС, земеделските

незаменяемост

видове

производители трябва да спазват набор от основни правила.

капитал и запазване на всеки от тях поотделно.

Взаимодействието между спазването им и предоставяната на стопаните

между

различните

помощ се нарича кръстосано съответствие. То се регулира от правила.
Втори стълб на ОСП

Чрез кръстосаното съответствие земеделските стопани се насърчават

ОСП е отговорът на Европа на нуждата от

да спазват високите стандарти на ЕС за обществено здраве, здраве и

достоен стандарт на живот за 12 милиона

хуманно отношение към растенията и животните. То играе важна роля за

земеделски

стабилни,

подобряването на устойчивостта на европейското селско стопанство.

разнообразни и сигурни хранителни доставки

Правилата, които земеделските стопани трябва да спазват, включват:

за 500 милиона граждани на Европейския съюз

•

стопани

и

от

законоустановените изисквания за управление, които важат

(ЕС). Тя укрепва конкурентоспособността и

за всички земеделски стопани без значение дали получават

устойчивостта на селското стопанство в ЕС, като

подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП);

предоставя преки плащания и пазарни мерки на
земеделските стопани и финансира програми за
развитие на селските райони в Съюза. Основните
инструменти на ОСП са:
•

•

правилата за поддържане на земята в добро селскостопанско и
екологично състояние, които важат само за стопаните, получаващи
подпомагане по ОСП.

Подпомагането на стопани, които нарушават правото на ЕС в областта

Първи стълб - Обща организация на пазара

на околната среда, общественото здраве и здравето на животните,

(ООП)

продукти,

хуманното отношение към тях или управлението на земята, се намалява

директни плащания, пазарна подкрепа

и може да им бъдат наложени допълнителни санкции.Всички земеделски

и

програми. Мерките

стопани, без значение дали получават помощи по ОСП или не, трябва да

в рамките на първия стълб на ОСП се

спазват законоустановените изисквания за управление (ЗИУ). Те включват

финансират от Европейския фонд за

правилата на ЕС относно здравето на хората, животните и растенията,

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

хуманното отношение към животните и околната среда.

на

селскостопански

промоционални
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В допълнение към ЗИУ земеделските стопани, получаващи подпомагане

Зелени мерки

по ОСП, трябва да спазват стандартите на ЕС за добро земеделско и

През първото десетилетие на XXI век фразата

екологично състояние на земята (ДЗЕС). Тези стандарти имат за цел

„Нова зелена сделка“ стана популярна сред

предотвратяване ерозията на почвите чрез определяне на минимална

екологичните

почвена покривка и минимални практики за управление, поддържане на

необходимостта от икономическа реформа

органичния състав и структурата на почвите, поддържане на постоянни

за справяне с изменението на климата. През

затревени площи, опазване на биологичното разнообразие и грижа за

2009 г. Програмата на ООН за околната среда

запазването на елементите на ландшафта, например чрез забрана за

предложи приемането на „Глобален нов зелен

подрязване на живи плетове и дървета в периодите, в които птиците се

курс“, в отговор на което ЕС инициира своя

размножават и отглеждат малките си, защита и управление на водите чрез

„Европейски зелен курс“ през 2019 г. Това е не

изграждане на буферни ивици по продължението на водните басейни,

само „сделка“, но и дългосрочна и всеобхватна

издаване на разрешения за ползване на вода за напояване и защита на

визия за дълбока промяна. Този смисъл следва

подпочвените води от замърсяване.

да се придаде на наименованието Европейски

движения

като

символ

на

зелен пакт. Това е пътна карта с мерки в
Доклад на Европейската сметна палата: Целта за подпомагане

различни области, за да се превърне Европа в

не е постигната

първия континент с нулеви нетни емисии до

Европейската сметна палата разкритикува плановете за реформа на ОСП

2050 г. Крайната цел на тази амбициозна визия

(Специален доклад № 05/2018). Тя смята, че трябва да се изразходват по-

е да се насърчи икономическото развитие на ЕС,

малко средства и по-целесъобразно. Списъкът с цели е дълъг, но една от тях е

без да се вреди на околната среда и човешкото

подпомагането на доходите на земеделските стопани.

здраве.

Финансирането, предоставяно от ОСП и ЕС, трябва да се използва от
истинските земеделски стопани, а не от тези, които отдават земята под наем

Примери за проблеми и противоречия:

с цел печалба. В последното си становище експертите на Сметната палата

България е една от страните в ЕС с най-

критикуват факта, че значителна част от финансирането се изплаща под

голям брой смъртни случаи, свързани със

формата на директни плащания „въз основа на определено количество

замърсяването на въздуха (фиг. 2). Основният

притежавани или използвани хектари“. Тези плащания не могат да вземат

източник

предвид многобройните съществуващи екологични проблеми. Този подход

отопление, при което се използват предимно

не е най-разумният начин за осигуряване на прилични доходи на земеделските

твърди горива. Освен това транспортът и

стопани (Linking Renewable Energy to Rural Development, 2012; Pedroli et al. 2011).

електроцентралите,

Според Европейската сметна палата докладите на Комисията за изпълнението

въглища, също са сред сериозните замърсители

на ОСП през 2019 г. са прекалено положителни и не са ориентирани към

в страната. Българската икономика има и най-

резултатите. Например директните плащания допринасят за намаляване на

големите емисии на парникови газове в ЕС.

на

замърсяване

работещи

е

с

битовото

лигнитни

нестабилността на доходите на земеделските стопани, но не им осигуряват
приемлив стандарт на живот (Доклад на Европейската сметна палата за
изпълнението на бюджета на ЕС - състояние в края на 2019 г., 2020 г.).
Фигура 2. Замърсяване на въздуха в Европа

FI
SE

LV

DK
IE

UK

NL
BE
LU

Неспазване на нормите за ФПЧ и, NO2

LT
PL

DE

CZ
AT

FR

SI HR

Неспазване на нормите за ФПЧ или, NO2

SK
Съответствие с нормите за ФПЧ, NO2 и SO2

HU

RO

IT
PT

Неспазване на нормите за ФПЧ, NO2 и SO2

EE

ES

Не се докладвани данни

BG
GR

MT
CY
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Източник: Европейската комисия.

Електроцентрали,

Източник: Собствено представяне

работещи с въглища
44% от серния диоксид във
въздуха

Индустрия

Въглища за битово

Фини прахови частици

Фигура 3. Противоречия
и проблеми в

отопление
Фини прахови частици

България във връзка
с изпълнението на
пътната карта на
Зеления пакт

Селско стопанство

Транспорт

80% от амоняка във

40% от азотните оксиди във

въздуха

въздуха

Постижения в областта на селското стопанство: например възобновяема енергия, използване на дървесина
Възобновяемата енергия е енергия, произведена от източници, които не се основават на изкопаеми горива и които се
възстановяват в рамките на човешкия живот. Възобновяемите енергийни източници включват слънчева и вятърна енергия,
морска и хидроенергия, геотермална енергия и биоенергия. На фигура 4 са показани основните видове енергия от
възобновяеми източници, съответните технологии и обичайните им приложения.
Производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в ЕС нараства. Ако до 2020 г. целта на ЕС е била
делът на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия да достигне 20%, то до 2030 г. този дял
трябва да се увеличи до поне 27%. Значението на използването на този вид енергия е свързано с намаляването на емисиите
на парникови газове, за да се спази Парижкото споразумение за изменението на климата от 2015 г.

Фигура 4.
Възобновяеми
енергийни
източници,
технологии и

Слънчева
енергия

Вятърна
енергия

Морска
енергия

Хидроенергия

Геотермална
енергия

Биоенергия

Източник:
Слънце

Източник:
Вятър

Източник:
Вълни, приливи

Източник:
вода

Източник:
Земята

Източник:
Биомаса, отпадъци

Технологии:
Фотоволтаици,
слънчева термична

Технологии:
Вятърни турбини

Технологии:
бентове, приливни
баражи

Технологии:
водноелектрически
централи

Технологии:
геотермални и
термопомпи

Приложения:
електричество,
отопление и
охлаждане

Приложения:
електричество

Приложения:
електричество

Приложения:
електричество

Приложения:
електричество,
отопление и
охлаждане

Технологии:
Изгаряне
на биомаса,
инсталации за
биогаз, биогориво
Приложения:
електричество,
отопление и
охлаждане,
транспорт

приложения
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Въпроси и задачи
1.

Проучете методологията за прилагане на кръстосаното съответствие във вашата страна.

2. Какви намаления на схемите за подпомагане се налагат в случай на неспазване на разпоредбите?
3.

Как може да се използва потенциалът на възобновяемата енергия за развитие на селските райони? 		
(Специален доклад 5, стр. 29)?

4. Потърсете примери за добри практики при използването на енергия от възобновяеми източници в 		
селските райони и въздействието върху тяхното развитие.
5.

Разберете какви са проблемите и противоречията, пред които е изправена България при прилагането
на зелените мерки.

Проблеми

Въглищни
електроцентрали

Противоречия

Енергиен микс в България;
енергийна сигурност;
Хиляди работни места;

Предстоящи задачи

Преодоляване на
зависимостта от въглища

Добри практики

...

Преодоляване на
Битово отопление с

Енергийна бедност на

енергийната бедност

въглища

населението

и замяна на дървата и

...

въглищата при отоплението

Създаване на нови зелени
Автомобилен
транспорт

Бедност на населението;
използване на стари
автомобили

Инвестиции в мерки за чист
транспорт

площи; насърчаване
на хората да използват
алтернативни транспортни
средства
Мерки за привличане на
млади хора в селското

Селско стопанство

Остаряло оборудване;

Инвестиране в модерно

ниски доходи на фермерите

селско стопанство

стопанство, стимулиране
на предприемачеството,
опазване на околната
среда и биологичното
разнообразие

Индустрия
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...

Необходимост от промяна
на икономическия модел

...

6. Проучете какви са проблемите и предизвикателствата, пред които е изправена вашата страна
при прилагането на екологични мерки. Въведете добри практики!

Land

Probleme und Herausforderungen

Gute Nutzung

Забрана за продажба на бензинови и
Нидерландия

...

дизелови автомобили след 2035 г.; промяна
в данъчната система за превозните средства

Забрана за продажба на бензинови и
Дания

...

дизелови автомобили след 2035 г.; промяна
в данъчната система за превозните средства

Модернизиране на отоплителните системи;

Полша

Ограничени финансови ресурси за

финансова подкрепа за домакинствата;

коригиращи действия; липса на държавна

подмяна на автобусния парк; мокро

политика за ограничаване на твърдите

почистване на пътните настилки;

горива; икономически проблеми (ниски

разширяване на мрежата от велосипедни

доходи, безработица)

алеи; информационни и образователни
дейности

Германия

...

...

Австрия

...

...

...

...

...
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7.

Идентифицирайте основните алтернативни източници на енергия. Дайте примери за тяхното
използване във вашия район. Потърсете информация за по-нетрадиционни енергийни
източници.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заинтересовани
страни в ОСП

Заинтересовани
страни по ОСП

Кои са заинтересованите страни?
Международният стандарт, предоставящ насоки за
социалната отговорност, наречен ISO 26000, определя
заинтересованата страна като „индивид или група,
която има интерес от всяко решение или дейност
на организация“. Според речника на Кеймбридж,

1.
Вземащи
решения

заинтересована страна е лице като служител, клиент

2.
Основни
заинтересовани
страни

или гражданин, което е свързано с дадена организация,

3.
Второстепенни
заинтересовани
страни

общественагрупаит.н.иследователноимаотговорности
към нея и е заинтересовано от нейния успех. Групите на
заинтересованите страни, които оказват влияние върху
процеса на реформа на ОСП, се определят като:
1) определящите дневния ред и вземащите решения:
институциите на ЕС и държавите - членки на ЕС;

EК

Фермери

НПОта

съвет

Хранителна индустрия

Научни среди

ЕП

Земеделски синдикати

Други институции на ЕС

Собственици на земя

2) основни заинтересовани страни: земеделски
производители;

производители

на

храна,

Източник: https://www.die-gdi.de/uploads/media/ODI_7888.pdf

преработватели и търговци на едро, синдикати,
представляващи

селскостопански

работници

и
Упражнение 1: https://wordwall.net/play/22285/688/280

собственици на земя;
3) второстепенни заинтересовани страни, които
включват неправителствени организации, занимаващи
сесопазваненаоколнатасреда(НПО),НПО,занимаващи
се с развитие, и представители на академичните среди,
които се занимават със застъпничество във връзка с

Влияние на заинтересованите страни

ОСП (потребителските групи са допълнителни групи).

ОСП се управлява от отдела за земеделие и развитие на селските райони на

•
•
•
•
•
•

Европейската комисия, който редовно се консултира с групи за граждански

Начини за лобиране

диалог и земеделски комитети, за да оформи по най-добрия начин

работа с политици

законодателството и политиките в областта на селското стопанство. Експертни

консултации

групи като например работната група за нелоялни търговски практики на

срещи лице в лице

селскостопанския пазар предоставят информация на Европейската комисия,.

презентации

Всички заинтересовани групи споделят желанието си да повлияят на

конференции, семинари, публични срещи

политиката на ЕС в своя полза или в полза на своите каузи. Те се опитват да

писмена или телефонна комуникация

постигнат целите си главно чрез лобиране, а именно чрез опит за оказване

(доклади, петиции, писма, телефонни

•

на натиск върху политиците, за да постигнат политически резултати в тяхна

обаждания, електронна поща, интернет)

полза.

законни демонстрации, протести

КОЙ ЛОБИРА НАЙ-МНОГО?
Агробизнес
и храни

Междусекторни
бизнес групи

Телеком
и ИТ
Инженеринг
Автомобили и машини
Източник: https://corpora-

химикали

Финанси

Здраве

Аудио
визуализация
и медии
фармацевтика

teeurope.org/en/international-trade/2014/07/ttip-loselose-deal-food-and-farming
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Ако се вгледаме в лобистките му искания, изглежда, че агробизнесът смята

Упражнение 2: https://wordwall.

договора за перфектно оръжие за противодействие на съществуващите

net/play/22286/442/316

и бъдещите разпоредби в областта на храните. Размерът и организацията
на земеделското лоби в ЕС са по-големи от всяка друга група. Силата и
влиянието на по-широката земеделска общност са от първостепенно
значение. На национално равнище представителите на земеделските
производители запазват привилегирован достъп до министрите и
като не сътрудничат на програмите за реформи, могат да предотвратят
провеждането на всяка спорна реформа. На европейско равнище интересите
на селското стопанство се защитават в Съвета и Комисията, както и от
многобройни високоорганизирани лобистки групи, които работят и на
регионално равнище, като например нови движения и мрежи от организации,
неформални групи, както и селскостопански и потребителски организации.

Промяна на възможностите за влияние
ОСП е най-старата от политиките на Общността. Когато през 1958 г. е създаден общият пазар,
държавната намеса е основна характеристика на селското стопанство в шестте държави членки
основателки. В Римския договор (1962 г.) са определени пет цели на ОСП. След влизането му в сила
селскостопанските политики на държавите-членки са заменени от механизми за интервенция на
общностно равнище. Основите на ОСП са останали непроменени от Договора от Рим, с изключение
на правилата, свързани с процедурата за вземане на решения. Договорът от Маастрихт (1992
г.) значително променя институциите и процеса на вземане на решения на ЕИО. Комисията е
реформирана, за да се повиши нейната отчетност пред Парламента. Договорът от Лисабон
(2007 г.) укрепва Парламента, признавайки процедурата за съвместно вземане на решения като
„обикновена законодателна процедура“ за ОСП, вместо процедурата на консултации. Освен това
професионалните организации в ЕС - представлявани от Комитета на професионалните земеделски
организации (COPA) и Общата конфедерация на земеделските кооперации в Европейския съюз
(COGECA) - винаги са участвали непряко в европейския процес на вземане на решения чрез
работата на консултативните комитети. Съвсем наскоро обхватът на консултациите е разширен чрез
създаването на групи за граждански диалог, които да подпомагат Комисията при прилагането на
ОСП (т.нар. процес на „структуриран диалог“).
Дидактика: Предложения за преподаване – Бъдещето на ОСП
Гледайте филма „Общата селскостопанска политика (ОСП): Цел, история и текущи събития“
(https://study.com/academy/lesson/the-common-agricultural-policy-cap-purpose-history-current-events.
html) и погледнете снимката по-долу:
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Източник: https://www.wwf.eu/what_we_do/agri_food/last_chance_for_the_cap/

По групи: Отговорете на въпроса „Каква е посоката на промените в ОСП?“
По групи: Въз основа на въпроса „Какви са основните цели на бъдещата ОСП?“, потърсете
информация в интернет и помислите заедно (https://wordwall.net/play/22282/773/823)

Ребалансиране на мощността в
хранителната верига
Увеличаване на
конкурентоспособността

Действия срещу
изменението на климата

Осигуряване на
справедлив доход

Грижа за
околната среда
9 ЦЕЛИ
НА ОСП

Източник: https://ec.europa.

Защита на качеството
на храната и здравето

Запазване на ландшафтите и
биоразнообразието

eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/
new-cap-2023-27/key-policy-

Оживени селски
райони

objectives-new-cap_en

Подкрепа за обновяване на
поколенията

По групи: Учениците са разделени на три (или девет) групи за обсъждане на конкретни цели.
Основните въпроси са:
1. Защо тази цел е важна за постигане?
2. Какво може/трябва да се направи, за да се постигне това?
Предложенията се отбелязват тук: https://padlet.com/dorotarn51/usaxs42alh68lktb и се показват на
всички. По един човек от всяка група представя работата и тяхната осъществимост се проверява в
дискусия.

„

all you
need is
less.
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Възможности за
действие в този
тематичен контекс т
Индивидът разполага с различни възможности

Гражданите могат да получат информация по теми, свързани с ЕС и чрез

за съвместно определяне в рамките на една

платформата „Europe Direct“ или портала „Your Europe“

демократична система. Това се отнася и за

комисия, 2021 г.).

(Европейска

равнището на ЕС. От една страна, гражданите
се ползват от правото да гласуват и да се

Работа в асоциации и лобиране в ОСП

кандидатират на избори. От друга страна,

За да постигнат целите си, хората със сходни интереси се обединяват в

Комисията

клубове, асоциации или групи по интереси. Впоследствие те съвместно се

на

ЕС

предоставя

различни

инструменти:
I)

II)

опитват да повлияят на резултатите от политиката.

Конференция за бъдещето на Европа:
Платформата предоставя възможности за

Лобизмът е ...

организиране на конференции, участие в

…

важен инструмент за насърчаване на собствените интереси.

дискусии и принос към идеи.

…

опит за оказване на влияние върху законодателството и

Консултации: Гражданите могат да

прилагането на законите.

отговарят на консултациите на Комисията

…

относно политиките и законодателството

използван като инструмент от компании, асоциации,
федерации или групи по интереси.

на различни етапи от процеса на вземане на
решения.

Източник: Demokratiezentrum.org, 2021

III) Европейска гражданска инициатива: Чрез
тази инициатива може да се поиска от
Европейската комисия да предложи ново
законодателство. Необходимо е да бъдат
събрани един милион подписа.
IV) Регистър за прозрачност: Регистърът за
прозрачност разкрива кои организации и
лица оказват влияние върху процесите на
вземане на решения в ЕС.
ОСП е една от най-важните области на политиката на ЕС. Съответно за нея се изразходват много средства и около преговорите
се обединяват много интереси (Европейски парламент, 2021 г.). Umweltdachverband (UWD) е сдружение за опазване на околната
среда, което провежда кампании в Австрия за опазване на биологичното разнообразие, за опазване на видовете и техните

„

местообитания, както и за опазване на почвите и климата (Umweltdachverband, n.d.). Поради индустриализацията на селското
стопанство, ефектът от опазването на биоразнообразието, който е бил страничен продукт на дребното земеделие, вече
не е налице. По тази причина е необходимо да се търсят нови идеи. Гералд Пфифингер - главен изпълнителен директор на
организацията обяснява, че сътрудничеството на всички участници е от решаващо значение в този процес. Фокусът е върху
дискусиите с участието на всички участници и съвместното търсене на идеи, които са приложими в практиката. Той подчертава
значението на сътрудничеството и консенсуса в съвместния процес на учене. Освен това той вижда образованието и обучението
и създаването на субсидии като основен фактор за успех (интервю с Г. Пфифифингер, 19. август 2021 г.).

do
something
green
t o d a y.
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ЛИДЕР
Какво е ЛИДЕР? Какво означава? Каква е целта му?
ЛИДЕР е ...
…

на френски език означава „посредник за развитието на икономиката в
селските райони“.

…

съвместна инициатива на ЕС за насърчаване на водените от местните власти проекти в
селските райони.

…

насърчаване на обмена, работата в мрежа и сътрудничеството между регионите на ЕС.

Източник:
Regis, o.J.

ЛИДЕР в Европейския съюз
При ЛИДЕР идеята за участие трябва да бъде подчертана по-специално: подходът трябва да бъде
такъв, че хората от регионите на ЛИДЕР да имат възможност да участват и да бъдат ангажирани
в развитието им. По данни на ЕС в цяла Европа има около 2800 местни инициативни групи
(МИГ), които изпълняват проекти с 61 % от селското население, обединяващи представители на
държавите, икономиката и обществото. Те обхващат различни теми - от предоставянето на основни
услуги до популяризирането на регионални продукти, опазването на природата и туризма. Въпреки
различията си, всички проекти следват общата цел за насърчаване на устойчивото развитие на
селските райони (Европейска мрежа за развитие на селските райони, 2018 г.).
Австрийският проект ЛИДЕР „Schwertberg Regional Shop“
Регионалният магазин е един от многото проекти по ЛИДЕР в Австрия. Той има за цел да подпомогне
местните земеделски производители и малките предприятия да продават продуктите си в своя
регион. Проектът има за цел също така да повиши осведомеността за регионалните продукти сред
местното население в Горна Австрия (Zukunftsraumland, 2016).
Индивидуално поведение
Понякога ни се струва, че ние, хората, нямаме никакво влияние върху тази на пръв поглед
неразгадаема икономическа система. Разбира се, възможностите на отделния човек са ограничени.
Въпреки това поведението ни като потребители оказва влияние върху икономиката. Това е така,
защото пазарните структури се базират на търсенето, а именно ние, потребителите, определяме
това търсене (BWL-Lexikon, о.Ж.).
И така, какво можем да направим?
Наред с други неща, храненето е важен фактор за опазване на климата:
•

70% загубата на биоразнообразие и 80% от обезлесяването; и

•

21 - 37% от общите емисии на парникови газове се дължат на нашето хранене (WWF, 2021 г.).

Купувайте регионални продукти
Чрез купуването на местни и сезонни продукти може да се намалят емисиите на CO2, причинени от
транспортирането на храната, както и да се подпомогне местната икономика.
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Яжте зеленчуци вместо месо

Дарете вместо да изхвърлите

Нарасналата консумация на месо има основен

Всеки ден се разхищава много храна. Инициативи като „споделяне на

принос за свързаните с храненето емисии на

храна“ или приложението „TooGoodToGo“ работят срещу тази тенденция.

парникови газове, въпреки че това не означава,

Кампаниите за събиране на храна спасяват от кофите за боклук храната,

че всички трябва да бъдат вегетарианци. Дори

която все още е годна за консумация, и я носят в хладилниците на общността

само намаляването на седмичната консумация на

(Foodsharing, 2021 г.). Научете повече за възможностите във вашия регион

месо помага. Като консумирате ястия, базирани

да предприемете действия срещу разхищението на храна.

на зеленчуци и зърнени храни, вие не само
допринасяте за опазването на околната среда, но
и се храните по-здравословно (WWF, о.Ж.).

Източник: Fridays for
future, 2021 г.

Дидактика: Предложения за преподаване
Обхват: 2-3 учебни часа
1. Бисоциация, свързване на мисли
По групи: Въз основа на въпроса „Как можем да помогнем за формирането на селскостопанската
политика?“, потърсете снимки, които са „извън темата“ в интернет и свържете мислите си. На пръв
поглед изображенията не трябва да имат нищо общо с темата.
В голяма зала: (1) (1) Учениците от другите групи са свободни да свързват ключови думи с тази
картинка. Модераторът записва асоциациите на карти. След това или по време на асоциирането
картите се поставят на флипчарт. (2) След това на учениците се дава задача да направят
предложения за решаване на първоначалния въпрос, като се опитат да свържат първоначалния
проблем с асоциациите. (3) На последния етап записаните предложения се излагат на показ за
всички и тяхната осъществимост се проверява в дискусия (Bundeszentrale für politische Bildung, б.Ж.).
-> За допълнителна информация относно бисоциациите: https://www.youtube.com/watch?v=HeZ21W3dkE
2. Интернет проучване
След като вече сте се запознали с мислите от първото упражнение, потърсете в интернет допълнителни
отговори на първоначалния въпрос. Запишете резултатите от вашето съвместно изследване, за да
можете да ги представите на класа по-късно.
По групи: За целта се формират различни групи, фокусирани върху:

•
•
•

Група 1: Какви нива на участие съществуват в ЕС за ОСП?
Група 2: Какви местни инициативи можете да намерите по тази тема във вашата страна?
Група 3: Индивидуално поведение – на какво да обърна внимание?

3. Отворена дискусия “аквариум“
В голяма зала: Накрая събраните констатации по първоначалния въпрос се обсъждат заедно в
клас. По един човек от всяка група сяда в кръга от столове. Един стол остава празен, за да могат
другите ученици да седнат на свой ред. Обсъдете предимствата и недостатъците, свързани със
съответните форми на участие, какво сте научили по темата и всякакви други идеи и притеснения.
Учителят документира всички коментари на дъската или флипчарта за последната фаза на съвместно
обсъждане в класа. Съвети за дискусия „аквариум“ можете да намерите тук -> https://www.facinghis-
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tory.org/resource-library?search=Fishbowl
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