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БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ ДА СЕ 
ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ НАС НА 25 ОКТОМВРИ, ЗА ДА 
ПРЕДСТАВИТЕ ВАШЕТО РАЗБИРАНЕ И МНЕНИЯ. ОЧАКВАМЕ 
С НЕТЪРПЕНИЕ ВАШИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ.

УВОД КЪМ 
КОНСУЛТАЦИЯТА

На срещата ще се разглеждат въпроси, 
свързани с устойчивото потребление и 
разработването на политики.

Същината на проблема е следната: в 
свободните пазари потребителският избор 
се счита за личен въпрос на всеки човек. 
Правителствата обикновено се въздържат 
от прекалена намеса в личното пространство 
на своите граждани. В резултат политиките, 
насочени към насърчаване на устойчиво 
потребление, бележат тенденция към 
фокусиране по-скоро върху производството 
на стоки и услуги, отколкото върху личното 
потребление..

Бихме искали да обсъдим с вас 
разширяването на процеса на създаване на 
политика за устойчивото потребление, за да 
се включат мерки, насочени към частните 
лица. Бихме желали, също така, да научим 

за вашите виждания за различните роли, 
които биха могли да имат гражданите за 
повишаване на устойчивостта в обществото.

КАКВО Е УСТОЙЧИВОСТ?
Да започнем с определяне на понятието 
устойчивост.

Една от най-популярните дефиниции 
на устойчиво развитие е въведената в 
обръщение от „Комисията Брунтланд”1.
Според нея, устойчивото развитие 
е „развитие, което удовлетворява 
потребностите на настоящето, без да 
поставя под заплаха възможността на 
бъдещите поколения да задоволяват своите 
собствени потребности”.

Тази дефиниция е критикувана за това, 
че поставя акцент върху развитието. 
По-съвременното мислене разшири 
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си развитие. Едно от най-големите 
предизвикателства за устойчивостта 
е очакваният икономически растеж и 
нарастването на населението в тези региони.

Всичко това създава предизвикателства 
при условие, че бъдещите поколения 
трябва да поддържат добър стандарт на 
живот. Необходими са промени, за да се 
постигне баланс между хората, планетата 
и икономическите ползи по начин, който е 
ефективен и справедлив за всички.

ПРОМЯНА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА 
ПОЛИТИКИ
Отговорните за разработването на 
политики в Европа активно търсят решения, 
насочени както към производството, така 
и към потреблението. Навсякъде има 
заинтересовани лица, които могат да влияят 
в процеса на вземане на политически 
решения, сред които са самите законотворци, 
политическите кръгове, групи по интереси, 
лобисти, медии, браншови организации, 
синдикати, неправителствени организации, 
а списъкът може да бъде продължен. Някои 

от тях са с по-силен глас от останалите. На 
някои се предоставя повече ефирно време. 
Някои са по-ефективни при постигане на 
желаното от тях.

В проекта PACITA се интересуваме от 
гласа на една от групите заинтересовани 
страни, а именно – обикновените граждани. 
Като част от консултацията, в която 
участвате, ще узнаем как гражданите от 
11 различни европейски държави гледат 
на политиките за устойчило потребление. 
Ние сме любопитни да разберем мнението 
на гражданите за  инструментите, които 
трябва да бъдат използвани от авторите 
на политики, доколко мерките трябва да 
бъдат с препоръчителен характер или 
със задължителен характер, както и на 
какво равнище трябва да се осъществяват 
политиките. Накратко, ако промяната 
е това, което се изисква, кой – според 
гражданите, трябва да поеме управлението 
на този процес и как той трябва да бъде 
осъществен?

Някои промени изискват избор на 

обхвата на устойчивостта, за да включи 
социалната, екологичната и икономическата 
устойчивост2. С други думи, ние трябва да 
разглеждаме устойчивостта от гледна точка 
на хората, планетата и икономическите 
ползи.

КАКВО Е УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ?
На симпозиум на Министерството на 
околната среда на Норвегия, проведен в 
Осло през 1994 г., устойчивото развитие е 
дефинирано като: „Използването на услуги 
и съпътстващи изделия, които отговарят на 
основните потребности и водят до по-добро 
качество на живот, като същевременно 
минимизират използването на природни 
ресурси и токсични материали, както и 
емисиите на отпадъци и замърсяващи 
околната среда вещества през целия жизнен 
цикъл на услугата или продукта, така че да 
не се поставят под заплаха потребностите 
на бъдещите поколения”.

Това все още е една от най-полезните 
дефиниции на устойчивото потребление, 
която се използва днес, и ще служи за 
основа на нашите дискусии. 

ЗАЩО Е ВАЖНО УСТОЙЧИВОТО 
ПОТРЕБЛЕНИЕ
При създадените условия, ресурсите на 

Земята няма да са в състояние да поддържат 
настоящето ниво на човешкото производство 
и потребление безкрайно. Ако се запазят 
сегашните модели на потребление, до 2030 
г. за удовлетворяване на търсенето ще ни е 
необходима още една планета3.

Човешката икономическа дейност оказва 
въздействие върху околната среда. Тя 
допринася за глобалното затопляне, 
причинява замърсяване и променя 
ландшафти. Ние създаваме поля, 
отклоняваме руслата на реки, издигаме 
язовири, строим пътища, изграждаме 
производствени предприятия, организираме 
пристанища и т.н. – всичко това, за да 
поддържаме производството и транспорта 
на стоки.

Въздействията не се усещат само на 
местно равнище. Според Европейската 
комисия „Последиците от потреблението в 
Европейския съюз (ЕС) се усещат в глобален 
мащаб, тъй като ЕС е зависим от вноса на 
енергия и природни ресурси. Нещо повече, 
все по-голяма част от консумираните в 
Европа продукти са произведени в други 
части на света”4.

Големи области от Азия и Африка изостават 
от Европа по отношение на икономическото 
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КАКВО Е PACITA?

PACITA е четиригодишен проект, финансиран от ЕС. Пълното му наименование е 
„Парламенти и гражданско общество за технологична оценка”. Той е насочен към 
подобряване на процесите за създаване на политики по отношение на въпросите, 
свързани с науката, технологиите и иновациите.

PACITA работи за укрепване на принципите за създаване на политики чрез подобряване 
на базата знания, върху които се основават тези политики. Това се постига чрез 
интерактивно ангажиране на кръг от хора и организации. По този начин се цели 
разкриване на съответните знания, опит и експертиза, които в други случаи могат да 
останат незабелязани при разработването на политики.

Вие участвате в „Общоевропейски визии за устойчиво потребление” – изследователски 
проект на PACITA. Той включва граждани от Австрия, Белгия, България, Чешката 
Република, Дания, Унгария, Ирландия, Литва, Холандия, Португалия и Испания. Това 
е един от трите малки изследователски проекта, реализирани под логото на PACITA.

ЧЕТИРИ ОБЛАСТИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ

В рамките на тази консултация ще се 
съсредоточим върху няколко ключови 
области: храни и напитки, транспорт, 
жилищно строителство и битова 
техника. Заедно, те съставляват от 
60% до 70% от въздействието върху 
околната среда, причинено от емисиите 
на газовете, предизвикващи парников 
ефект, изтъняването на озоновия слой, 
окисляването на водите и почвата, и 
използването на ресурсите8. Следователно, 
всяка инициатива на авторите на политики 
за по-добро привеждане на потреблението 
в съответствие с планетарните, човешките 
и икономическите граници, най-вероятно 
ще се докосне до тези четири ключови 
области. Ще видите, че те се цитират 
непрекъснато в тази брошура.

 

 

 

 



устойчивата индустриална политика (УИП)
(SIP)7. Тя е насочена към осигуряване 
на водеща роля на ЕС по отношение 
на показателите за въздействие върху 
околната среда. В нейната сърцевина е 
рамката за подобряване на енергийните и 
екологичните характеристики на продуктите 
и за насърчаване на тяхното възприемане 
от потребителите.

Краен резултат от тези инициативи може да 
бъде общество, което е много различно от 
днешното.

КАК Е СТРУКТУРИРАНА ТАЗИ БРОШУРА
Брошурата е разделена на четири части. 
Всяка от тях отразява една от сесиите, в които 
ще участвате в деня на общоевропейската 
консултация с гражданите.

Глава 1 ви предоставя обща информация 
за устойчивото потребление и процеса на 
разработване на политики
Глава 2 разглежда прехода към устойчиво 

потребление.

Глава 3 обхваща въпросите, свързани с 
намаляване на потреблението.

Глава 4  е посветена на намаляването на 
отпадъците и бъдещето на т.н. кръгова 
икономика.

В края на брошурата има приложение със 
списък на библиографските материали, 
използвани при нейното съставяне.

фундаментални алтернативи и включват 
трудни компромиси. Други промени се 
осъществяват постепенно без някой 
наистина да ги забележи. Нещо повече, 
една промяна може да разреши повече от 
един проблем. Например, намаляването 
на замърсяването създава съпътстващи 
работни места, оздравява околната среда 
и е полезно за човешкото здраве. Такива 
примери са идеалните частни случаи. Те не 
винаги се случват. Понякога, разрешаването 
на проблем със социалната устойчивост ще 
е за сметка на икономически или екологични 
съображения. Трудно е да се намери решение 
в една област, без то да има неблагоприятно 
въздействие в някоя или в останалите две 
области. Да не говорим за намирането на 
решения, които са еднакво благоприятни за 
хората, планетата и икономиката.

ТРИ ВЪЗМОЖНИ ПЪТЯ
Не съществува едно единствено решение за 
постигане на по-устойчиво потребление. В 
тази брошура и, като цяло, в консултацията 
ни с вас, ние ще засегнем три възможности, 
като те не са взаимно изключващи се.

Първата е да се премине към по-
устойчиви модели на потребление. Така 
се насърчава баланса между това какво 
и как хората консумират и натискът, 
оказван от потреблението върху ресурсите, 
икономиките и обществата на планетата.

Вторият път, който ще разгледаме, е 
намаляването на нивото на потребление. 
Това може да бъде осъществено отчасти чрез 
промяна на отношението към потреблението 
и отчасти – чрез изменение на процесите на 
производство и обработка.s.

Накрая, социалният, екологичният и 
икономическият натиск, предизвикан от 
потреблението, може също да бъде намален 
чрез съкращаване на обема на отпадъците, 
създавани от потреблението.

От гледна точка на политиците, най-
доброто решение изключва всякакви 
компромиси. В идеалния случай, политиката 
води до подобрения, без изключване 
на възможността за избор или без 

неблагоприятно въздействие върху други 
области. Това, обаче, не винаги е възможно.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ 
АМБИЦИИ
ЕС разглежда устойчивостта в няколко 
аспекта. Ресурсната и енергийната 
ефективност са двата основни акцента в 
дискусиите, посветени на устойчивостта. 
Съвсем отскоро стартира дискусия относно 
идеята за кръгова икономика – икономика, 
която практически не произвежда отпадъци

Ключова инициатива в момента е Европа  
20205, стратегията на ЕС за растеж до края 
на десетилетието. Според Жозе Мануел 
Барозо, отиващият си Председател на 
Европейската комисия, Европа 2020 има за 
цел да постигне „интелигентна, устойчива 
и приобщаваща икономика, с високо ниво 
на заетост, производителност и социално 
сближаване”.

Европа 2020 е двигател за редица други 
инициативи. Една от тях е „Пътна карта 
за ефективно използване на ресурсите 
в Европа”, която очертава пътищата 
за трансформиране на европейската 
икономика в устойчива икономика до 2050 г.

Визията на Пътната карта е амбициозна: 
„До 2050 г., икономиката на ЕС се разраства 
по начин, който се съобразява с ресурсните 
ограничения и планетарните граници, и така 
е допринася за глобалната икономическа 
трансформация. Нашата икономика е 
конкурентоспособна, приобщаваща и 
осигурява висок жизнен стандарт с много 
по-слабо въздействие върху околната 
среда. Всички ресурси се управляват 
по устойчив начин – от суровините до 
енергията, водните ресурси, въздуха, земята 
и почвата. Постигнати са ключовите цели 
по отношение на изменението на климата, 
като същевременно биоразнообразието и 
осигуряваните от него екосистемни услуги 
са защитени, оценени и възстановени в 
значителна степен.”6

Друга инициатива, чийто двигател е Европа 
2020, е Планът за действие за устойчивото 
потребление и производство (УПП) и 
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В ТОЗИ РАЗДЕЛ ЩЕ РАЗГЛЕДАМЕ ПО-ПОДРОБНО 
ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПОЛИТИКИ ЗА 
УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ. ЩЕ ОТБЕЛЕЖИМ И НЯКОИ ОТ 
ИНСТРУМЕНТИТЕ, НАЛИЧНИ ЗА АВТОРИТЕ НА ПОЛИТИКИ.

ПОДГОТВЯНЕ НА 
СЦЕНАТА: ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ПОЛИТИКИ

За да могат авторите на политики да 
разработват ефективни мерки, в идеалния 
случай трябва да се вземат под внимание 
възгледите на три основни страни: авторите 
на политики, бизнеса и гражданите. Заедно 
те образуват т.н. „Триъгълник на промените”.

Всяка от тези групи е сама по себе си 
разнообразна и има различна актуална 
проблематика. Това е вярно за всяка от 
съответните бизнес групи, за различните 
групи от граждани и за авторите на политики, 
които могат да представляват специфични 
избиратели или да имат  различна власт.

Всяка от групите разполага и с различни 
механизми, които използва за влияние 
върху поведението на останалите групи.

Въпреки това, за ефективното изготвяне и 
прилагане на политики е важно всички страни 
да разбират дългосрочните последици 
от своите решения. Успехът зависи от 
одобрението и участието на гражданите, 

бизнеса и правителството. Съгласуването 
на проблемите от дневния ред на тези 
многопластови групи е предизвикателство. 
Как трябва да се осъществи това?                               

Създаването на политика в политически 
съюз, който е така социално, икономически 
и културно многообразен като ЕС, не е лека 
задача. Нека разгледаме само една от трите 
групи, споменати по-горе: гражданите.

Гражданите на ЕС не са еднакви. Те живеят 
на различни места, разполагат с различен 
достъп до ресурси и продукти, живеят 
според разнообразни културни правила и 
в различни икономически условия. Техните 
исторически и социални корени се променят. 
И всеки отделен индивид вижда устойчивото 
потребление, или необходимостта от него, 
по различен начин. Всичко това оказва 
въздействие върху какво, как, колко и кога 
те потребяват. 

Дори ако всички те споделят една и съща 

ТРИЪГЪЛНИК НА ПРОМЕНИТЕ

БИЗНЕС

ГРАЖДАНИПРАВИТЕЛСТВО
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среда и мнения, ще има различия в начина, 
по който действат. Решенията за личното 
потребление често се ръководят от 
компромиси, които хората считат, че трябва 
на направят. Някои решения са приемливи 
за определени хора, но за други не са.

Да вземем, например, използването на 
автомобила. Използването на частните 
автомобили поставя повече изисквания към 
ресурсите, отколкото обществения траспорт: 
то изисква повече инфраструктура, повече 
земя и изразходване на значителни петролни 
ресурси. Но в същото време то е удобно, 
осигурява свобода на движение, способства 
за транспортиране на децата и покупките ни 
и спестява време. В отдалечените региони, 
той често е единственото средство за 
транспорт. Как политиките, влияещи върху 
използването на автомобила, трябва да 
балансират понякога противоречащи си 
потребности? И каква роля може да играе 
технологичният напредък в намаляването 
на въздействието на частната собственост 
върху автомобила?

Автомобилът е добър пример и за друг 
аспект на потреблението. Понякога хората 
не съзнават напълно потребителския избор, 
който правят. Автомобилът е общоприето и 
популярно средство за транспорт в много 
държави на ЕС. Гражданите в тях приемат 
частната собственост върху автомобила за 
даденост. Обратно, за граждани на други 
държави велосипедът е най-очевидният 

избор на транспорт. Транспортните навици 
се различават в отделните държави на ЕС, 
както и в рамките на всяка от тях.

Освен това, не само днешните граждани са 
засегнати от текущите политики. Днешните 
решения засягат също и бъдещите 
поколения. Как най-добре можем да вземет 
това предвид?

ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ СА С 
ДЪЛГОСРОЧЕН ХОРИЗОНТ
Потреблението е в основата на много от 
ежедневните ни дейности. То е двигател за 
икономиките ни, оказва въздействие върху 
отношенията ни с околната среда и често 
определя основните аспекти на нашите 
общества и култури. Поради вътрешно 
комплексния характер на потреблението, 
свързаните с него политически мерки 
оказват въздействие върху по-широк кръг 
от фундаментални въпроси, включително 
изменението на климата, снабдяването 
с хранителни продукти, технологичното 
развитие, човешките права, законността и 
социалното равенство – това са само някои 
от тях. Малка промяна в един от аспектите на 
моделите на потребление може да генерира 
верижни реакции в много други части на 
обществото.

В резултат, авторите на политики трябва 
да преценят какво въздействие ще имат 
техните решения в други области. Някои от 
тях могат да предизвикат съпротивление. 

ЕКОЛОГИЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В много отношения цената, която потребителите плащат за стоките и услугите, не 
отразява всички направени разходи. Цените рядко включват разходите за попълване на 
използваните ресурси или за управление на страничните ефекти, каквото е замърсяването 
на околната среда, например.

Ако в цената на продуктите бъдат включени по-широки аспекти, свързани с добива на 
суровини, транспорт, производство, употреба и реализация, би се получила по-голяма 
прозрачност относно тяхната истинска стойност за обществото.

Подобна прозрачност би направила възможни практики, като екологичната обществена 
поръчка. Тя представлява закупуване, при което се поставя акцент върху екологичните 
съображения на всеки етап от процеса на възлагане на обществената поръчка.

©
 E

ur
op

ea
n 

Un
io

n 
20

14
 - 

Eu
ro

pe
an

 P
ar

lia
m

en
t.



Очертаване на проблематиката: инструменти за разработване на политики
Например, съображенията за опазване на 
околната среда понякога се считат за пречка 
пред икономическия растеж, заетостта или 
за подобрения в жизнения ни стандарт.

Разбира се, не всички политически решения 
са спорни. Налице са множество устойчиви 
решения, които срещат широка подкрепа и 
удовлетворяват едновременно амбициите на 
авторите на политики, бизнеса и гражданите. 
Например политика, която поощрява диета 
с повече сезонни зеленчуци, съдейства 
за устойчивостта и е полезна за здравето, 
което на свой ред намалява натиска върху 
здравеопазването.

Колкото повече авторите на политики са 
способни да приведат своите политики в 
съответствие с потребностите на хората, 
бизнеса и околната среда, толкова по-
вероятно е те да бъдат приети лесно и бързо.

Което повдига интересния въпрос за 
равнището, на което политиките трябва 
да бъдат начертавани, прилагани и 
изпълнявани – местно, национално, 
международно, общоевропейско, световно? 
Как гражданите в едно населено място, 
които работят за устойчиво потребление, 
ще реагират, когато виждат, че тези в 
друго място не действат така? Трябва ли 
на държавите да се позволи да избират 
свой собствен път или те трябва да бъдат 
обвързани с решения на международно 
равнище? Как изготвянето на политики на 
национално или международно равнище 
може да вземе предвид инициативите, 
породени от действия на местно равнище?

Важността на тези въпроси се подчертава 
и от глобалния характер на потреблението. 
Това, което хората потребяват на местно 
равнище, може да бъде произведено 
далеч и от ресурси, които на свой ред са 
внесени от друго място. Това означава, че 
въздействието на местното потребление, 
независимо дали то е положително или 
отрицателно, се чувства не само на 
местното равнище, но и на доста по-голямо 
разстояние.

ПОЛИТИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Съществува широк спектър от инструменти, 
достъпни за авторите на политики, и те са 
разположени на различни места на скалата 
от меки мерки до законодателство. Меките 
мерки са тези, които не са подкрепени с 
обвързващо законодателство. Два примера 
са насоките и корпоративните отчети 
(например, за социалните ценности на 
дадена компания). Твърдите политики са 
тези, които са задължителни. Неспазването 
на твърдите политики води до налагане на 
санкции. 

Нека да разгледаме някои от по-общите 
категории инструменти, използвани от 
авторите на политики.

ИНФОРМАЦИЯ
Чрез предоставяне на информация на 
гражданите политиците се опитват да 
осъществят промяната, без да дават 
препоръки. Разбирането е, че потребителите 
могат да направят по-устойчив избор, ако 
са по-добре информирани.

Информацията може да бъде предоставена 
по редица начини: чрез телевизионни 
клипове и радиореклами, разпространение 
на листовки и постери на публични места, 
сертифициране и етикетиране на продукти 
и услуги. Децата могат да информирани 
относно устойчивостта в училище. На 
потребителите може да бъде предоставяна 
информация за устойчиви продукти от 
специално обучен персонал в търговските 
обекти.

Все пак, създаването на ефективни 
информационни камапании не е лесно. 
Те трябва да решат основни въпроси, 
свързани с това каква информация да 
бъде предоставена, как тя да стигне до 
гражданите и къде да бъде презентирана. 
Точното и справедливото сравняване на 
продуктите и услугите също не е лесно.

Ако са изпълнени лошо, информационните 
кампании могат да претоварят гражданите 
с прекалено много информация или, 
още по-лошо, да им предоставят 
неточна информация, което от своя 
страна може да предизвика подозрения. 
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политики могат да използват схеми за 
отпускане на заеми за устойчиви стоки, схеми 
с бонуси за насърчаване на закупуването на 
устойчиви продукти, купони с отстъпки за 
определени продукти и др.

Ако политиците изберат да използват 
данъчното облагане за двигател на промени, 
те трябва да внимават да не засегнат 
непропорционално домакинствата с ниски и 
средни доходи. Такъв акт може да увеличи 
социалното неравенство.

Ако политиците изберат да използват 
данъчното облагане за двигател на промени, 
те трябва да внимават да не засегнат 
непропорционално домакинствата с ниски и 
средни доходи. Такъв акт може да увеличи 
социалното неравенство.

Едно предложение, което в момента е 
популярно на различни равнища в рамките 
на ЕС, е тежестта на данъчното облагане да 
се измести от данъци, свързани с облагане 
на труда (като данък общ доход), към 
данъци за облагане на потребление, каквито 
са например данъците за облагане на 
продажбите (ДДС и акцизи). Европейската 
комисия желае да стане свидетел на промяна 
от поставянето на акцент върху повишаване 
на доходите към използването на фискални 
мерки за стимулиране на устойчиво 
поведение от страна на правителствата.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Авторите на политики могат да опитат 
да постигнат промяна чрез избор на 
алтернативи, които са по-привлекателни за 
потребителите – често, без последните да 
разберат какво се случва.

Някои се стремят да оказват влияние чрез 
използване на ролеви модели и знаменитости. 
Това прави предложеното поведение 
привлекателно и модерно. От друга 
страна, съществува риск потребителите 
да се върнат към предишните си навици 
след „износването” на впечатлението за 
оригиналност.

Други инициативи разчитат на емоциите. 
Вината е мощен двигател за поведенческа 

промяна. Но психолозите считат, че 
прекаленото акцентиране върху създаването 
на чуство за вина сред целевата аудитория 
може да доведе до нейното „изключване”.

В някои места, за промяна на поведението 
са използвани неявни мерки. Примери са 
предлагането на по-малки чинии, за да 
се насърчи потреблението на намалени 
порции, отказване предоставянето на 
найлонови торбички на касите в търговските 
обекти, предоставянето на предварително 
селектирани базови алтернативи за избор 
в процеса на пазаруване или разполагането 
на атрактивни кошчета за отпадъци на 
обществени места за насърчаване на тяхното 
използване. Културният контекст може да 
окаже въздействие върху ефективността 
на тези мерки в рамките на ЕС. Аналогично, 
тяхното опознаване може след известно 
време да намали ефективността им.

Lastly, there are initiatives that are designed 
to На последно място, има инициативи, 
които са предназначени за насърчаване на 
съвместното потребление: използването 
на продукти между отделните индивиди, а 
не еднолична собственост. Това е известно 
и като „икономика на споделянето”, в 
която потребителите активно обменят 
инструменти, стои и услуги. Като правило, 
тези инициативи се генерират на най-ниско 
равнище, където хората се стремят да си 
влияят един на друг, като все още няма 
добро разбиране как регулирането от горе 
може (или трябва) да оказва влияние върху 
такива движения.

НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ГОРЕИЗЛОЖЕНИ
В повечето случаи, авторите на политики 
съчетават и комбинират своите 
инициативи, избирайки някои или всички от 
гореизложените.

Например, ако в кампаниите фирмите 
правят преувеличени твърдения относно 
екологичните характеристики на 
продуктите или корпоративната социална 
отговорност, потребителите могат да станат 
подозрителни.

Същото важи и за етикетите на продуктите, 
които не са достатъчно ясни, или не са 
стриктни или отразяващи стандартите като 
останалите. Същевременно, прекомерното 
разпространение на етикетите и схемите 
за сертифициране може да доведе до 
объркване..

Етикетирането и сертифицирането могат 
да бъдат предизвикателство и за бизнеса. 
Например, процесът на кандидатстване 
за получаване на сертификат може да се 
окаже бреме, която е непосилно за много 
от малките производители. Това ограничава 
възможностите за участие на по-малките 
компании.

Независимо, че информационните 
кампании често се използват от авторите на 
политики, те не винаги са ефективни. Дори 
въоръжени с първокачествена информация, 
потребителите могат да не променят 
своето поведение. Тяхната сдържаност 
може да се дължи на икономически, 
социални, политически, технически или 
инфраструктурни съображения.

РЕГУЛИРАНЕ
Регулирането е прескриптивно и е носител на 
угрозата от санкции за неспазване. Забрани, 
задължителни стандарти, разрешения, 
визи за строеж – това са все примери за 
регулаторни инструменти. Авторите на 
политики могат да използват регулирането 
като пример за подражание. Например, те 
могат да задължат публичните органи да 
се придържат към правилата за социална 
отговорност или да прилагат екологични 
схеми за обществени поръчки.

Регулирането може да бъде много 
успешно по отношение на промяната на 
поведението на потребление. Регулирането 
изисква и принудително изпълнение, което 
изправя местните власти и националните 

правителства пред допълнително 
административно натоварване

За да бъде ефективно, регулирането трябва 
да е в крак с промените и иновациите. 
Обикновено технологиите се развиват 
с доста по-бърз ход от този, който 
законодателите са в състояние да постигнат

В някои случаи, регулирането ограничава 
възможностите за избор, които са на 
разположение на гражданите, чрез 
изтегляне на продукти или услуги от 
пазара. Това означава, че авторите на 
политики трябва да намерят баланс между 
необходимото и това, което гражданите биха 
защитавали. Европейският икономически и 
социален комитет подчерта загрижеността 
на гражданите, че някои области са свръх 
регулирани. Постепенното премахване на 
електрическите лампи с нажежаема жичка 
в полза на енергийно по-ефективните 
алтернативи е един от примерите, в които 
гражданите от целия ЕС изразиха своето 
недоволство.

В основни линии, регулирането е насочено 
предимно към производителите и 
обществените органи и в по-малка степен 
пряко към потребителите.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Идеята за финансови стимули или 
демотивиращи фактори не е нова за авторите 
на политики. Те облагат с данъци поведения, 
които искат да ограничат, и субсидират 
тези, които желаят да стимулират. Хората 
(както гражданите, така и бизнесмените) са 
чувствителни към случващото се в техните 
портфейли и реагират по съответен начин.

Според Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), 
финансовите мерки работят най-добре, 
когато са смели и значителни и когато 
очевидно затварят разликата в нивата 
на цените на устойчивите и по-малко 
устойчивите продукти. Малките финансови 
стимули или възпиращи фактори имат 
ограничен ефект.9

Освен данъци и субсидии, авторите на 
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АКО ЕС ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В УСТОЙЧИВО 
ОБЩЕСТВО, Е НЕОБХОДИМО ТОЙ ДА ПРОМЕНИ СВОИТЕ 
МОДЕЛИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ. ЕДНА ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
Е ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ ПО-УСТОЙЧИВИ ПРОДУКТИ И 
УСЛУГИ. В НАСТОЯЩАТА ГЛАВА ЩЕ РАЗГЛЕДАМЕ НЯКОИ 
ОТ НАЧИНИТЕ ТОВА ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО.

ПРЕХОД НА 
ПОТРЕБЛЕНИЕТО 
КЪМ УСТОЙЧИВОСТ

Устойчивото потребление е потребление, 
което може да бъде извършвано 
неопределено време. То не изчерпва 
ресурсите. Нито създава социални и 
икономически дисбаланси.

Изборът на устойчиво потребление не води 
непременно до намалено потребление 
(темата на следващата глава). Вместо 
това, то поставя акцент върху прехода 
към устойчиви алтернативи на настоящите 
продукти и услуги. Например, преходът към 
използване на възобновяеми енергийни 
източници не води до понижена консумация 
на енергия като цяло. Просто се променя 
източникът на енергия.

Задачата за преход на потреблението 
към устойчиво повдига въпроси относно 
взаимоотношенията между авторите на 
политики и гражданите. До каква степен 
политиците трябва да поемат водеща роля? 
Каква свобода трябва да бъде предоставена 
на гражданите, за да направят своя избор? 
Каква е тяхната роля в реализирането на 

промените в моделите на потребление?

Отговорът на тези въпроси не е лесен. И все 
пак, за да са ефективни авторите на политики, 
трябва да разкрият действителните мнения 
на потребителите. Те трябва да изградят 
политики, които не само да са свързани 
с тези настроения, но да са ангажирани 
с това, което гражданите са готови да 
направят. Не на последно място, съществува 
признато разминаване между това, което 
потребителите действително чувстват (и 
говорят), и това, което те действително 
могат и желаят да направят. 

ГРАЖДАНИТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Добавете към това факта, че гражданите 
не са едни и същи. Вместо хомогенна 
група, потребителите са коренно различни 
индивиди с различни желания и възможности 
да приспособят своите решения и действия 
към модели на по-устойчиво потребление.

Някои хора се интересуват от устойчивост, 
други – по-малко, или имат други приоритети. 

ТРАНСПОРТ
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Може би тяхната незаинтересованост 
произтича от липсата на подходяща 
информация или на време да научат повече. 

Не всеки е в еднаква позиция да осъществи 
промяна. Колкото по-високо в йерархията 
се намира някой, толкова по-голямо 
влияние има. Например, служителите на по-
ниско равнище в йерархията имат по-слабо 
влияние върху политиките за потребление на 
компанията, отколкото нейните мениджъри.

Житейският избор или социалната среда 
също оказват въздействие. Например, 
собствениците на жилища могат да направят 
повече по отношение на потреблението, 
свързано с него, отколкото тези, които 
живеят под наем. Те могат да решат да 
инсталират по-ефективни бойлери или 
отоплителни системи, да заменят старата 
външна дограма с двойно остъклени 
прозорци и т.н. За сравнение, хората в наети 
жилища заплащат сметките за потребление 
на енергия, но често нямат думата по 
отношение на отоплителната система, която 
е инсталирана.

Същото се отнася за икономическото 
състояние на хората. Ако продуктите станат 
по-устойчиви и това повишава тяхната цена, 
не всеки ще е в състояние да ги закупи.

КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВЯТ ГРАЖДАНИТЕ?
Ролята на гражданите в прехода на 
обществото към по-устойчив модел 
е интересна. Дали те са тези, които 
самостоятелно могат да допринесат за 
такава промяна? Ако е така, какви пътища 
са отворени за тях?

Най-очевидният път да допринесат за по-
устойчиво потребление е чрез тяхното 
покупателно поведение. Те могат да купуват 
продуктите, които одобряват, и да избягват 
тези, които не им допадат.

Може въздействието на покупателния 
избор на отделните потребители да е малко, 
но колективно потребителите притежават 
огромна мощ. Например, колективна покупка 
или потребителска акция на местно равнище 
може да подпомогне устойчивото развитие 

– примери в това отношение са бартерните 
сделки, съвместните схеми за градинарство 
и кооперативите за възобновяема енергия.

Освен това, чрез по-устойчивото си 
поведение отделните граждани и колективи 
могат да създадат убедителен пример за 
подражание за останалите.

Гражданите могат да направят възгледите 
си забележими пред избирателните урни, 
така че да окажат влияние върху тези, които 
са в състояние да допринесат за промяната. 
В неизборните години те могат да изпращат 
петиции на законодателите пряко, чрез 
използване на набор от механизми - 
от изпращането на писма до уличните 
демонстрации.

ТРАНСПОРТ И УСТОЙЧИВОСТ
Една от областите на съвременното 
потребление, която в момента е в 
противоречие с устойчивостта, е 
транспортът и в частност, използването на 
лични автомобили и въздушния транспорт.

Според последните прогнози на 
Европейската комисия, до 2050 г. търсенето 
на пътнически транспорт ще бъде повишено 
с около 40% в сравнение с 2010 г. Търсенето 
на товарен транспорт ще нарасне с около 
54%.10

Въпреки незначителния спад, прогнозата 
сочи, че автомобилите все още ще имат 
значителен дял от над 60% от пътническия 
транспорт през 2050 г. Дали политиците 
следва да търсят начини за намаляване на 
броя на автомобилите? В крайна сметка, 
това би оказало въздействие върху личния 
избор и възможности. 

Ако авторите на политики ще насочват 
обществата към алтернативи, те могат да 
използват няколко съществуващи начина 
за въздействие върху транспортното 
поведение.

Първият е осигуряването на финансови 
стимули или на демотивиращи фактори. 
Например, данъчни стимули за придвиждване 
с велосипед до работата или съвместно 



ползване на автомобили. Друга възможност 
е оказването на финансова подкрепа за 
закупуване на ниско-емисионни превозни 
средства. Правителствата могат да въведат 
по-високи митнически такси за горива или 
да определят такси за ползване на пътната 
мрежа или на градските центрове. 

Вторият вариант е при планирането на 
инфраструктурата да се дава предимство 
на решения за колективен транспорт пред 
този с лични автомобили. Това не е лесно. 
Притежанието на автомобил е особено 
деликатна тема в дебатите за устойчивото 
потребление. За някои, автомобилът е 
символ на личната свобода. За други, той 
е изключително важен за мобилността им в 
области, където общественият транспорт е 
слабо развит. 

В много случаи, частният автомобилен 
транспорт е здраво вкоренен в нашите 
общества. Като следствие, културните 
предубеждения към пътищата означават, че 
голяма част от териториалното планиране 
се прави на основата на преференциално 
отношение към личните автомобили. 
Промяната в това отношение ще изисква 
огромен преход в нагласите на хората към 
собствеността върху личния автомобил в 
някои държави.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕФЕКТИВНА 
ИНФОРМАЦИЯ
Както видяхме в предходния раздел, един 
от инструментите, с които авторите на 
политики разполагат, е предоставянето на 
информация. Тя може да бъде използвана 
в подкрепа на решенията, които те вземат в 
името на гражданите. Тя може  да помогне 
на гражданите да направят своя собствен 
избор.

Един от най-ефективните начини 
за предоставяне на гражданите на 
информация, свързана с потребителския 
избор, е етикетирането. Етикетирането е 
също и един от най-трудните за правилно 
реализиране начини на информиране. Добре 
изготвените етикети предизвикват доверие 
у гражданите и са лесно помощно средство 
при потребителския избор. Когато са лошо 

изпълнени, те могат да оставят у гражданите 
чувства на недоверие или объркване.

Използване на автомобили в ЕС
Видове транспорт, използвани 
от хората поне веднъж дневно

Например, инициативите за етикетиране са 
популярни, но значително се различават по 
своя обхват: кои продукти са допустими, 
какви екологични и търговски стандарти 
следва да се спазват, какво е тяхното 
въздействие, къде географски се усеща то 
и т.н.

При това, държавите-членки на ЕС въобще 
не са на едно и също ниво по отношение 
на етикетирането и инициативите за 
стандартизиране. Да вземем, например, 
използването на думите „биологично 
чист” в хранителния сектор. В някои 
държави използването им е обичайно. В 
други, това е относително нова концепция 
в потребителските кръгове. Понятието 
„биологично чист” може дори да има 
различен смисъл в отделните държави.

Възможна задача за законодателите на 
равнище ЕС е да осъществят някаква 
форма на стандартизация и на опростяване 
на етикетирането в рамките на Съюза. 

Преход на потреблението към устойчивост

Глава 2  |   20

И
зт

оч
ни

к:
 E

ur
ob

ar
om

et
er

11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Австрия

Белгия

България

Чешка Република

Дания

Унгария

Ирландия

Литва

Холандия

Португалия

Испания

Велосипед Обществен транспорт Лек автомобил (водач или пътник)



Преход на потреблението към устойчивост

Глава  2   |   22

Пример в това отношение е Екоетикетът на 
ЕС, който в началото на жизнения си път бе 
предназначен за електронни стоки. Сега той 
се използва за значително по-широк кръг 
продукти, а приложната му сфера може да 
се разшири, за да обхване и услугите.

НЕУТРАЛНИ ПОЛИТИКИ СПРЯМО 
ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ИЗБОР
Ефективното предоставяне на точна 
информация прави вземането на решения 
по-лесно за гражданите. Въпреки това, 
тя може да остави и широк простор за 
маневриране. За някои това е приемливо: 
от индивида, организацията или държавата 
зависи ефективното използване на 
информацията. Други го приемат с известно 
безпокойство, тъй като може да доведе до 
пропускане на някои цели.

Енергийните цели на ЕС са добър пример. 
ЕС би желал да повиши до 2020 г. 
енергийната ефективност с 20%, да намали 
с 20% емисиите на газовете, предизвикващи 
парников ефект, както и да увеличи с 
20% потреблението на енергията от 
възобновяеми източници12. Някои държави 
са на път да постигнат тези цели. Други не 
са.

Един от начините ЕС да насърчи 
постигането на желания резултат може да 
бъде предписването на задължителни цели 
на европейско равнище и осигуряването 
на гаранции за прилагане на санкции по 

отношение на тези държави членки, които не 
ги постигнат. В противен случай, ЕС рискува 
да пропусне изпълнението на целите си 
за намаляване на потреблението на (и по 
асоциация – зависимостта от) изкопаеми 
горива. Някои среди, обаче, считат, че такъв 
подход не отчита ситуацията в отделните 
държави членки, нито взема предвид 
техните приоритети.

Това препраща към дебата за това колко 
прескриптивен трябва да е ЕС от гледна 
точка на технологичния избор, направен от 
държавите членки за постигане на техните 
цели. Някои предпочитат неутрална позиция, 
която предоставя на държавите свобода за 
избор на прилаганата от тях технология. 
Например, намаление на емисиите може да 
бъде постигнато както чрез ядрени, така и 
чрез технологии за използване на вятърна 
енергия. Поддръжниците на технологично 
неутралната позиция проявяват нежелание 
да задължат държавите членки да изберат 
една технология пред друга.

В бъдеще авторите на политики в ЕС могат 
да преминат към по-малко технологично 
неутрална позиция. Те могат да започнат да 
очертават ясни варианти за технологичен 
избор в енергийния сектор, например, като 
отдадат предпочитание на определени 
решения пред други. Но между самите 
държави-членки на ЕС по този въпрос 
няма достатъчно съгласие, както и 
относно това дали тези политики трябва 
да бъдат създавани на равнище ЕС. Може 

АЛТЕРНАТИВНИ ВИДОВЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Европейските потребители не само са наясно с алтернативните видове потребление, но 
те активно обмислят как биха могли да ги използват в бъдеще. На графиката е посочен 
процентът на отговорилите в неотдавнашно проучване, които обмислят конкретен вид 
алтернативно потребление.

Източник: EESC14

би националните правителства са в по-
добра позиция да се справят с енергийните 
проблеми, като се има предвид различната 
структура на енергийните ресурси, на които 
разчитат отделните държави членки?

ОТ ГОРЕ НАДОЛУ ИЛИ ОТ ДОЛУ НАГОРЕ
Съществува нагласа дебатите по отношение 
на създаването на политики да се фокусират 
върху подхода „от горе – надолу”. 
Решенията, взети от правителствата, се 
„спускат” на техните граждани. Така често 
се губи приносът, който инициативи на най-
ниско равнище биха могли и могат да имат 
в подпомагане на авторите на политики при 
постигане на техните цели.

Съвместните програми могат да помогнат 
на отделните общности да постигнат повече 
с по-малко средства. Технологиите стоят 
често в същността на тези постижения, 
като обединяват хората с цел по-лесно да 
наемат, обменят и търгуват с продукти, да 
извършват натурална размяна или да ги 
използват съвместно в мащаб, който не 
сме виждали преди. Такива инициативи 
намаляват натиска върху ресурсите чрез 
поставяне на акцент върху трайността 
на продуктите и удължаване на тяхната 
употреба в полза на по-голям брой хора, 
засилвайки социалното равенство.

Хората започват все повече да работят 
заедно, за да произвеждат храни. В 

цяла Европа има примери за колективно 
производство от местни жители на зърнени 
култури, плодове и месо на малки участъци 
земя. 
HКак авторите на политики трябва да се 
ангажират с инициативите за съвместно 
потребление е голям въпрос. Както при 
всяка от темите, обсъждани в тази брошура, 
първият въпрос, който следва да бъде 
зададен, е дали политиците трябва въобще 
да участват в инициативи на най-ниско, 
местно равнище? Ако е така, как те трябва 
да взаимодействат?

Когато авторите на политики се включат в 
действия на равнище общност, те имат на 
разположение широк спектър от мерки. 
Например, една от алтернативите е пряката 
и непряката финансова подкрепа, която 
е напълно възможно да бъде оказана 
чрез партньорски програми между 
правителствени организации и гражданите. 
Правителствата могат да улеснят обмена 
на информация относно добри практики 
или да предоставят логистична подкрепа. 
Възможно ли е повече отговорности да 
бъдат делегирани на местните общности?

Каквото и да решат авторите на политики, 
очевидно е, че програмите за съвместно 
потребление могат да играят роля в 
изграждането на устойчиви общества, ако 
успешно се разраснат и се адаптират към 
общностите, в които се прилагат.

ЕНЕРГИЙНИЯТ МИКС НА ЕС

ЕС покрива голяма част от енергийните си 
потребности чрез внос. През 2011 г. зависимостта 
от задграничен нефт е над 80%, а използването 
на вносен газ е над 60%. Очаква се зависимостта 
от вносни суровини да се увеличи. Европейската 
комисия прогнозира, че до 2030 г. степента на 
използване на нефт от внос ще надхвърли 90%. 
Ще разчитаме на 80% внос на газ.

На диаграмата е представена структурата на 
общото потребление на енергия в ЕС през 2011 г.

Източник: Европейска комисия13
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В ТОЗИ РАЗДЕЛ ЩЕ РАЗГЛЕДАМЕ КАКВИ МЕРКИ МОГАТ ДА 
ИЗПОЛЗВАТ ПОЛИТИЦИТЕ, ЗА ДА НАСЪРЧАВАТ ХОРАТА ДА 
ПОТРЕБЯВАТ ПО-МАЛКО.

НАМАЛЯВАНЕ НА 
ПОТРЕБЛЕНИЕТО

Голяма част от политиките в днешно 
време са насочени към намаляване на 
въздействието върху околната среда от 
настоящите нива на потребление, а не към 
намаляване на самото потребление. От тази 
гледна точка съществуват възможности 
за насърчаване на поведение, което ще 
намали потреблението. Изваждането на 
енергийно неефективните осветителни 
крушки от употреба в ЕС и замяната им с по-
ефективни такива е пример за намаляване на 
потреблението на енергия чрез изготвянето 
на съответни политики.15

Политиките, насочени само към намаляване 
на потреблението обикновено биват 
поставяни под въпрос. Дори и намалено, 
потреблението продължава да упражнява 
натиск  върху ресурсите, обществото и 
околната среда. Дори нивата на потребление 
да се понижат в развитите държави, при 
растеж на икономиките на развиващите се 
страни общото глобално потребление така 
или иначе би се увеличило. Опасението е, 
че дори и развиващите се икономики да 
приемат потребителския модел с най-ниско 
въздействие върху околната среда, познат 
до момента, глобалното потребление пак би 
се увеличило.

Този проблем предизвика дебат, в който 
някои страни се застъпват за подход, 
който отделя икономическия растеж от 
увеличеното използване на ресурси. 

Някои стигат и по-далеч. Според тях растежа 
в производството и потреблението трябва 
да бъде спрян (нулев растеж), или дори да 
бъде предизвикан отрицателен растеж (или 
„нерастеж“) – намаляване на текущите нива 
на производство и потребление.

ПОТРЕБЛЕНИЕТО СЕ УВЕЛИЧАВА
Засега потреблението в ЕС се увеличава. 
До известна степен, това се дължи на нашия 
потребителски избор.

Нека разгледаме един пример от сектора на 
храните. Средно, жителите на ЕС разчитат на 
месото за осигуряване на 60% от приема си на 
протеини. Но месото изисква използването 
на огромни количества вода, площи земя и 
фураж. Натискът, който приемът на месо 
упражнява върху ресурсите, се засилва и от 
факта, че средно жителите на ЕС приемат 
около 50% повече протеини, отколкото са 
им нужни. Изчислено е, че ако жителите 
на ЕС намалят наполовина консумацията 
си на месо и млечни продукти, емисиите на 

 

ПРОЕКТ ЗА ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ
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парникови газове от селското стопанство 
биха намалели между 25% и 40%. Азотните 
емисии биха намалели с 40%.16

Дори да се намали въздействието върху 
околната среда от производството на 
отделните продукти, огромните количества, 
в които ние ги консумираме, могат да 
обезсмислят това намаление. Това се 
нарича „ефект на рикошета”. Устройствата 
стават все по-енергийно ефективни, но ние 
използваме все повече от тях и ги заменяме 
по-често. Между 1998 г. и 2008 г., разходите 
на домакинствата в ЕС за уреди нарасна с 
почти 30%. 80% от уредите, които купуваме, 
се използват и впоследствие се изхвърлят, 
вместо да се ремонтират или да се употребят 
с друга цел.17 

В допълнение, тенденцията в момента е да се 
строят повече и по-големи къщи за по-малко 
хора. Всеки дом е оборудван с модерни 
устройства. Това увеличава търсенето 
на уреди, както и на потреблението на 
електрическа енергия.

И не само това. Всеки отделен дом има нужда 

да бъде отопляван или охлаждан по различно 
време на годината. Нужна е и техническа 
поддръжка. Самото строителство на повече 
жилища води до изразходване на повече 
ресурси. 

Потреблението се е увеличило също и на 
други места.

Хората купуват повече дрехи и ги носят по-
кратко време. Харесва им да са в крак с 
модата и тенденциите. Това важи не само за 
дрехите, но и за електронните уреди, колите, 
задграничните ваканционни дестинации и 
др.

Както бе споменато в предишната глава, 
хората се придвижат повече от всякога, 
най-вече с автомобили. Те имат по-
голяма свобода и се радват на по-голяма 
независимост в придвижването. Когато 
пътуват като туристи, хората оказват 
значително влияние върху потребителските 
модели и върху изчерпването на ресурсите 
в местата, които посещават. Повишената 
мобилност води до увеличение на 
потреблението не само у дома, но и на други 

ПОТРЕБЛЕНИЕТО В СРАВНИТЕЛНА 
ПЕРСПЕКТИВА

Средностатистическият европейски 
гражданин използва около 4 пъти повече 
ресурси, отколкото един гражданин, 
живеещ в Африка, и 3 пъти повече от 
един гражданин, живеещ в Азия, но ½ от 
ресурсите, които използва един жител на 
САЩ, Канада или Австралия.19

Макар че такива общи средни стойности 
не предствят точната картина, като 
например различни нива на потребление 
сред страните на всеки континент, числата 
предоставят полезна информация. Не на 
последно място трябва да имаме предвид, 
че най-големият потенциал за икономическо 
развитие е в Африка и Азия. Представете 
си, че тези страни достигнат стандартите на 
живот в ЕС, както и нивата на потребление 
в ЕС; или, че всички преминат към нива на 
потребление като в САЩ. Бихме ли били 
толкова устойчиви в такъв случай?

8
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места.

Обръщането на тези тенденции ще изисква 
значителни промени. Някои от тях хората 
биха направили промяна по собствена 
воля. Други може би да трябва да бъдат 
насърчени от законотворците. И в двата 
случая, големият въпрос е какви (ако има 
такива) промени бихте били склонни да 
приемете?

ДИЗАЙН ЗА ПО-ДЪЛГОСРОЧНА УПОТРЕБА
Част от настоящото увеличение на 
потреблението се засилва от сравнително 
краткия живот на някои продукти. 
Ситуациятасе влошава от това, че понякога 
е по-евтино да подмениш счупен продукт, 
отколкото да го ремонтираш

В някои случаи, технологичният напредък 
означава, че даден продукт е бил заменен 
от по-бърза, по-мощна, по-полезна или по-
ефективна алтернатива. Въпреки че този 
продукт все още функционира, замяната му 
има своите ползи.

Някои продукти са направени така, че след 
определен период от време да се повредят. 
Излизането от употреба на продуктите 
понякога е проектирано от самите 
производители. В други случаи, напредъкът 
в технологиите прави продуктите 
„старомодни“. Потребителите могат да 
решат, че един продукт е остарял, просто 
защото по-нова версия е била пусната в 
продажба. Това поражда възможности 
за търсене на начини за увеличаване на 
продължителността на живот на продуктите.

Често, когато един продукт се развали 
(или в случая с технологиите, остарее), 
причината е само в една малка съставна 

част. Това предполага, че производството 
на пригодими продукти би могло да увеличи 
техния живот значително, позволявайки 
лесна замяна на остарялата или счупената 
част.

Друг вариант би бил производителите 
да бъдат задължени да приемат обратно 
повредени продукти или изобщо да създават 
по-трайни такива. 

Потребителите, от своя страна, биха могли 
да откажат закупуването на краткотрайни 
продукти. Често, обаче, те биват притиснати 
от краткосрочни финансови ограничения. 
По-трайните продукти обикновено 
са по-скъпи, което ги поставя извън 
краткосрочната покупателна способност 
на някои потребители. Така че, макар и по-
качествените продукти да излизат по-евтино 
в дългосрочен план, някои хора не могат да 
се възползват.

ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ
Рекламата е мощен инструмент, използван 
от производителите и търговците на дребно, 
за да се създаде чувство на потребност 
от рекламирания продукт. Закупуването 
на най-новата версия на един продукт се 
представя като повишаване на качеството 
на живот на хората.

Рекламирането обикновено е предназначено 
да ни насърчава да купуваме повече продукти 
от една конкретна фирма. Това повдига 
ключов въпрос за ролята на рекламата 
в областта на устойчивото потребление. 
Трябва ли регулаторите да обърнат 
внимание на връзката между рекламата и 
потреблението и устойчивостта?

Един от начините, по които една 

ЕКОЛОГИЧНИЯТ НИ ОТПЕЧАТЪК

Според Световната мрежа за екологичен отпечатък (данни от 2010 г.), “Средният 
световен екологичен отпечатък през 2007 г. е бил 2.7 хектара на човек (18.0 милиарда 
общо). Със среден биологичен капацитет от 1.8 хектара на човек (12 милиарда 
общо), това води до екологичен дефицит от 0.9 хектара на човек в световен мащаб 
(6 милиарда общо).”18



компания може да се опита да повлияе 
на потребителите да купуват нейните 
продукти, е да популяризира своите 
„зелени“ намерения. Продукт, намаляващ 
консумацията на енергия, може да отговори 
на желанието на потребителите да закупят 
по-рентабилен продукт, или такъв, който 
има по-малък отпечатък върху околната 
среда.

Наблягайки на устойчивостта на даден 
продукт или услуга, компаниите трябва да 
избягват така наречения „грийн-уошинг“ 
(green washing). Това означава, че образът на 
един продукт, представян от компанията, не 
съответства на нейните реални екологични 
и социални политики.

Рекламата не е единственият начин, 
по който производителите се стремят 
да разпространят посланието си сред 
потребителите. Така например, те използват 
и кампании за връзки с обществеността, 
програми в социалните медии, етикетиране 
и стандарти.

Рекламирането, връзките с обществеността 
и етикетирането могат да бъдат използвани в 
инициативи за намаляване на потреблението. 
Често цитиран пример е ограничаването на 
рекламата на тютюневи изделия в някои 
страни, или предупрежденията за здравето 
върху цигарените кутии. Макар че понякога 
не е нужно мерките да стигат толкова далеч. 
Вместо категорични забрани, политиците 
биха могли да ограничат кампании, 
насърчаващи потреблението, като „две-
на-цената-на-един“ или „купи-един-вземи-
един-безплатно“. Те могат да насърчават 
и кампании, които показват устойчиви 
продукти или представят добри практики за 
защита на околната среда.

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
Осигуряването на достоверна и прозрачна 
информация не е просто проблем за тези, 
които искат да насърчат увеличиване или 
намаляване на потреблението. Това засяга 
и същината на начина, по който определяме 
цените на стоките и услугите. Ключов 
въпрос е какви екологични, социални и 
икономически разходи трябва да бъдат 

включени в цените на стоките и услугите в 
една устойчива икономика?

Общо казано, цените, които плащаме за 
продуктите, са комбинация от:

1. цената за производителя, за да ги 
направи, 
2. цената за търговеца на дребно, за да ги 
продаде, и 
3. допълнителната стойност, която 
потребителите са склонни да платят.

Все пак, съществуват разходи, които не 
са част от традиционното ценообразуване. 
Разходите за обществото са много по-високи. 
Например, транспортирането на стоките 
замърсява въздуха. Това представлява 
риск за здравето. Кой плаща за разходите, 
свързани с дихатлните проблеми на хората? 
В момента, тези разходи не са отразени в 
цената на замърсяващия продукт. А трябва 
ли да бъдат? Кои разходи бихте искали да 
бъдат включени в цените на стоките?

Един от начините да се направи това би бил чрез 
данъци върху потреблението. Европейската 
комисия предложи държавите членки да 
увеличат използването на такива данъци, 
като например данъци върху продажбите, 
данъци върху енергията, специални налози, 
акцизи и мита17. Тези данъци могат да 
бъдат свързани по-специално с ресурсите 
и използваните материали. Това може да 
стане за сметка на данъците върху трудовите 
доходи. Последиците от такава промяна на 
данъчното облагане, като начин за влияние 
върху поведението, все още се проучват и 
обсъждат.

Едно от основните притеснения във връзка 
с данъчното облагане е дали то ще бъде 
справедливо за всички. Как би трябвало 
да се разпредели данъчната тежест сред 
гражданите, за да се избегне социалното 
неравенство? Данъците като цяло са 
политически чувствителна тема. Особено 
в страни, където данъците върху труда 
и върху потреблението са вече високи, 
увеличаването на данъчната тежест ще 
създаде допълнителни политически и 
социални предизвикателства.

Намаление на потреблението
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ПОТРЕБЛЕНИЕТО ГЕНЕРИРА ОТПАДЪЦИ, ГОЛЯМА ЧАСТ 
ОТ КОИТО СЕ УНИЩОЖАВАТ ИЛИ ИЗХВЪРЛЯТ. ТОВА 
УВЕЛИЧАВА НАТИСКА ВЪРХУ РЕСУРСИТЕ, ОБЩЕСТВОТО 
И ОКОЛНАТА СРЕДА. В ТОЗИ РАЗДЕЛ ЩЕ ОБСЪДИМ 
КАКВО БИ МОГЛО ДА СЕ НАПРАВИ, ЗА ДА СЕ НАМАЛЯТ 
ОТПАДЪЦИТЕ. 

НАМАЛЯВАНЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ

Въпреки че вече има успешни ходове 
за намаляване на темпото, с което се 
произвеждат отпадъци в страните-членки 
на ЕС, това си остава сериозен проблем. 

ЕС генерира 3 милиарда тона отпадъци всяка 
година. Това са 6 тона твърди отпадъци на 
глава от населението. Около 90 милиона 
тона от отпадъците, произвеждани в ЕС, 
са опасни - вредни за хората или околната 
среда20. До 2020 г. гражданите на ЕС ще 
генерират около 45% повече отпадъци, 
отколкото през 1995г.

Около две трети от отпадъците, изхвърляни 
в ЕС, се озовават в пещи за горене на 
отпадъци или в сметища21. Нито един от 
тези варианти не е полезен за околната 
среда и изисква внимателно контролиране. 
Например, пещите за горене на отпадъци са 
обект на строги норми за емисиите, които те 
отделят.

Управлението на отпадъците в държавите 
членки е различно. Някои разчитат повече на 

депа за отпадъци, докато други рециклират 
и превръщат в тор значително по-голяма 
част от отпадъците.

Общинско управление на отпадъците за избрани 
държави в ЕС 
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Източник: Европейска комисия21
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1. Устойчиво снабдяване
Например:
• Намаляване на вредните за околната среда субсидии
• Насърчаване на повторното използване вместо 

производството на нови продукти
• Преференциални тарифи за внос на устойчиво произведени 

продукти 
• Глобални стандарти и рамки за устойчиво снабдяване

2. Еко-дизайн 
Еко-дизайнът намалява 
въздействието върху 
околната среда през 
целия жизнен цикъл на 
продукта и позволява 
повторното му  
използване

Например:
• По-добра 

осведоменост и 
знания

• Разширяване на 
отговорностите на 
производителите

• Насърчаване на 
рециклирането 
и поправката на 
продуктите3. Зелени 

технологии за 
насърчаване на 
ефективното 
използване на 
ресурсите

4. Зелени обществени 
поръчки и потребление

Например:
• Финансови и 

нефинансови стимули 
• По-дълги гаранционни 

периоди, за да се 
насърчава удължаване на 
живота на продуктите

• Продуктов паспорт: 
използвани ресурси, как 
може продукта да бъде 
поправен, и т.н. 

• Лизинг или закупуване 

5. Оптимизиране на 
отпадъците чрез 
затваряне на кръга

Например:
• Разглеждане на 

отпадъците като 
ресурс 

• Координация в 
управлението 
на отпадъците 
на регионално и 
национално равнище

• Индустриална 
синергия

„КРЪГОВА 
ИКОНОМИКА“
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Докато количеството на отпадъците, 
генерирано в ЕС, нараства, количеството 
отпадъци, което се рециклира или 
компостира, също нараства. Общият подход 
в рамките на ЕС се основава на три принципа: 
предотвратяване генерирането на отпадъци, 
рециклиране и повторна употреба, и 
подобряване на начина, по който третираме 
отпадъците.

Всеки един от тези принципи е отразен в 
графиката по-долу.

Петте стъпки на управление на отпадъците 

С решаването на проблемните области, 
възникнали във всеки етап на управлението 
на отпадъците, генерираните отпадъци 
могат значително да намалеят. Все пак, 
съществува по-амбициозна крайна цел: 
икономика, която не произвежда почти 
никакви отпадъци, наречена още „кръгова 
икономика“.

КРЪГОВА ИКОНОМИКА
Индустриалните икономики са основани 
на идеята, че ресурсите на планетата са 
безкрайни, или най-малкото изобилствуват 
и са лесно достъпни. От известно време 
знаем, че това не е така. Много природни 
ресурси са изчерпаеми. Рано или късно 
те ще свършат, ако настоящите модели на 
потребление не се преразгледат.

Освен оскъдността на ресурсите, ЕС е 
изправен пред нарастваща конкуренция. 
Държави като Бразилия, Русия, Индия и 
Китай се стремят да си осигурят по-голям дял 
от глобалните ресурси, тъй като икономиките 
им растат. Това създава допълнителен риск 
за доставката на тези материали към ЕС: 
не можем да гарантираме, че те ще бъдат 

налични в количествата, които бихме искали 
или в момента, в който са ни нужни.

За да се справи с тези проблеми, ЕС се 
стреми да премине към кръгова икономика. 
Това е един от принципите на стратегията 
Европа 2020. Кръговите икономики 
наблягат на повторната употреба, ремонта 
и рециклирането, което ги прави по-
ефективни в използването на ресурсите. 
Изцяло кръговата икономика е с нулево 
ниво на отпадъци. Това става отчасти чрез 
превръщането на отпадъците в ресурс и 
отчасти чрез използването на процеси, 
които елиминират изхвърляне и загуба на 
материали

Ползите могат да бъдат значителни. 
Европейската комисия смята, че увеличение 
от 30% на нашата ресурсна ефективност 
би могло да доведе до тласък в растежа 
на БВП от 1% в рамките на ЕС до 2030 г. 
и да създаде 2 милиона работни места22. 
Такова увеличение би представлявало 
значително подобрение в сравнение с 
настоящата ситуация. За постигането му 
ще се изискват значителни общи усилия от 
страна на политиците, бизнеса и гражданите. 
Необходимите социални и икономически 
промени дали ще бъдат приемливи за всички 
участници в тези процеси?

ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Консумацията на храна генерира значително 
количество отпадъци. Всяка година в ЕС 
се изхвърлят 90 милиона тона хранителни 
отпадъци. Това е равностойно на 180 кг 
на човек. Една трета от тези отпадъци са 
храни, които са подходящи за консумация 
от човека.23

Хранителни отпадъци се генерират на всеки 
етап от хранителната верига. Земеделски 
стопани, производители, търговци на 
дребно, както и потребители допринасят за 
това. В ЕС 40% от отпадъците се създават 
най-вече от търговци и потребители.24

Консумацията на храна в ЕС е причина за 
17% от парниковите газове, генерирани в 
ЕС и за 28% от общото количество ресурси, 
които използваме. 
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Справянето с хранителните отпадъци 
би имало редица ползи. Например, 
намаляването на хранителните отпадъци с 
40% би намалило площта на обработваемата 
земя, използвана за отглеждането на 
растения за производство на храни, с 
почти 30 000 кв. км. Това е почти колкото 
територията на Белгия.26

Какво, все пак, трябва да направят 
политиците, за да намалят хранителните 
отпадъци?

Голяма част от храната, която се изхвърля, 
е или все още годна за ядене, или би могла 
да се използва за производството на други 
хранителни продукти. Макар че някои 
страни в ЕС вече събират хранителните 
отпадъци разделно, би ли било възможно 
да се въведе схема за събиране на храна 
за все още годни за консумация хранителни 
продукти от търговските обекти?

Е-ОТПАДЪЦИ (ЕЛЕКТРОННИ ОТПАДЪЦИ)
Най-бързо нарастващата категория отпадъци 
в ЕС са отпадъците, свързани с електронни 
стоки, като например смартфони, таблети, 
лаптопи, телевизори, кухненски уреди и 
др. До 2020 г. ЕС ще произвежда около 12 
милиона тона електронни отпадъци всяка 
година.27

Рзглеждайки данните за ползването на 
мобилни телефони, придобиваме добра 

представа за въпросите, свързани с 
електронните отпадъци. Освен че много 
хора имат мобилни телефони, те също така 
редовно ги сменят, изхвърляйки по-стария 
модел. Това не би било такъв проблем, 
ако мобилните телефони бяха лесни за 
рециклиране. За съжаление не са. За начало, 
малките количества на някои минерали, 
използвани в слушалките, ги прави трудни 
за обработване. В допълнение, мобилните 
телефони са сложни устройства, които 
трудно могат да се разделят на части. В 
много случаи излезли от употреба телефони 
се захвърлят в чекмеджета, шкафове и 
тавански помещения, изключвайки ги 
изцяло от процеса на рециклиране.

Дори излишните мобилни телефони да 
бяха лесно възстановими, към момента 
не всички държави членки имат широко 
разпространена система за събиране на 
електронни отпадъци или инфраструктура за 
рециклиране на телефони. Това важи също 
и за други видове електронни отпадъци. 
В момента, ЕС генерира 10 милиона тона 
електронни отпадъци, само 20% от които 
биват възстановявани.27

TЕС е изготвил планове за увеличаване 
на това количество. Например, цели се 
възстановяване на 75% от изхвърлените 
мобилни телефони до 2018 г.; 55% от тях 
трябва да се използват повторно или да се 

КЪДЕ СЕ ГЕНЕРИРАТ ХРАНИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Храната се губи на много етапи, дори още преди да достигне до потребителите, които 
в крайна сметка могат просто да я изхвърлят. Тук е представено къде и как се губи 
храната по пътя.

Източник: Европейска комисия25
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въоръжен конфликт. Текущите оценки 
сочат, че природните ресурси са в основата 
на 20% от конфликтите в света днес.33 

В САЩ съществува закон, позволяващ 
разкриването на компании, които използват 
минерали от Демократична република 
Конго и нейните съседи. Идеята е, че 
увеличаването на прозрачността около 
мястото, от което се добиват суровините, 
ще намали използването на минерали 
и финансирането на групи, свързани с 
насилието в региона.28

Напоследък в ЕС биват разглеждани два 
подхода. Европейската комисия подкрепя 
доброволна схема за самостоятелно 
сертифициране за фирми, които желаят 
да внасят минерали от неконфликтни зони. 
Европейският парламент предпочита да 
въведе законодателство по отношение 
на използването на материали, добити 
в зони на конфликт, което засяга целия 
жизнен цикъл на продукта от мината до 
крайния потребител. Коя страна в спора 
бихте подкрепили: доброволна схема или 
законодателство?

ГЛОБАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Проблемът с отпадъците не спира 
на границите на ЕС. Той е световно 
предизвикателство. Това отваря темата за 
ролятана ЕС за намаляване на отпадъците 
извън собствените си граници.
Освен дипломатическите мерки, като 
участието в международни договори и 
насърчаването на други страни да направят 
същото, какви практически мерки биха 
могли да предприемат политиците в ЕС?

Една тема, с която биха могли да се заемат, 
е незаконното придвижване на опасни 
отпадъци, генерирани в рамките на ЕС, 
за изхвърляне в по-бедните страни. Друг 
вариант би бил да изискват такива пратки 
да отиват само към проверени фирми с 
работни практики, които са безопасни както 
за хората, така и за околната среда.

От гледна точка на производството, 
политиците в ЕС биха могли да наложат 
забрана за употребата на определени 

материали в стоките. Например, през 
2006г. ЕС въведе забрана за употребата на 
оловна спойка в платките. Такива забрани, 
обаче, повлияват избора на потребителите. 
Забраната от 2006 г. доведе до изтеглянето 
от пазара на някои стоки, включително и 
някои видове камери.30

Вместо забрани, политиците биха могли 
да помислят за финансови стимули, 
насърчаващи фирмите да предприемат 
мерки за намаляване на употребата на 
опасни, основни материали или такива, 
извлечени в зони на конфликт.

рециклират27. Увеличаването на степента 
на възстановяване на електронни отпадъци 
ще изисква производителите да направят 
значителни икономически и логистични 
промени. Например, те биха могли да 
помислят за променен дизайн и повишaване 
на качеството на произведените устройства. 
Едновременно с това, гражданите също ще 
трябва да променят поведението си: по-
рядка подмяна на електронните стоки и 
участие в програми за рециклиране.

ОСНОВНИ МИНЕРАЛИ И МАТЕРИАЛИ, 
ДОБИТИ В ЗОНИ НА КОНФЛИКТ
Мобилните телефони служат като добър 
пример за появата на проблем, касаещ 
потреблението на суровини. Много от 

ключовите компоненти, използвани в 
производството на мобилни телефони, 
попадат в две категории: основни минерали 
и материали, добити в зони на конфликт.

Основните минерали са минерали, които са 
от жизненоважно значение за икономиките 
на ЕС.Доставката на тези минерали не може 
да се приема за даденост. Съществуват 
рискове за сигурността на логистичната 
верига, които в повечето случаи са извън 
контрола на ЕС.

Материалите, добити в зони на конфликт, са 
материали, които се добиват в страни, където 
генерираните от продажбата на материалите 
приходи се използват за подхранване на 

Намаляване на отпадъците

ЗАВИСИМОСТ НА ЕС ОТ ВНОСА

Голяма част от индустрията на ЕС разчита на внос за своите суровини. Европейската 
промишленост в момента внася 100% от първичната платина, кобалт, редкоземните 
елементи и естествения каучук, които използва.

КАНАДА
• Кобалт

САЩ
• Берилий

МЕКСИКО
• Флуорит

БРАЗИЛИЯ
• Ниобий
• Тантал

ЮЖНА АФРИКА
• Метали от групата на платината

ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА 
КОНГО
• Кобалт
• Тантал

РУАНДА
• Тантал

ИНДИЯ
• Графит

ЯПОНИЯ
• Индий

КИТАЙ
• Антимон 
• Берилий 
• Флуорит
• Галий 
• Графит 
• Германий 
• Индий
• Магнезий 
• Редкоземни 

елементи 
• Волфрам

РУСИЯ
• Метали от групата на 

платината

Източник: Европейска комисия

СУРОВИНИ ЗАВИСИМОСТ ОТ ВНОСА СУРОВИНИ ЗАВИСИМОСТ ОТ ВНОСА

Естествен каучук
Високо-технологични метали

Желязна руда
Основни суровини

Метален скрап
Промишлени минерали

Дървен материал
Хартия

100%
96%
85%
77%

57%
46%
15%
9%
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Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” (България)

Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” (ПИК) е една от водещите 
български неправителствени организации, 

работещи в областта на иновациите и 
икономиката на знанието. Нейните дейности 
насърчават конкурентоспособността и 
растежа на икономиките в региона чрез 
популяризиране на иновациите и трансфера на 
модерни технологии и ноу-хау. Фондация „ПИК” 
извършва консултантски услуги и си сътрудничи 
тясно с ключови правителствени агенции и 
местни власти в България при изготвянето на 
национални, регионални и секторни политики за 
научни изследвания и иновации. 
www.arcfund.net

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

Fonden Teknologiraadet –Датски 
технологичен съвет (ДТС) (Дания)

Датският технологичен съвет (ДТС) е 
организация за парламентарна технологична 
оценка в Дания. Тя е независима частна 
изследователска фондация с нестопанска 
цел, ангажирана с процесите на обсъждане на 
политики и участие на гражданите във връзка 
с развитието на науката и технологиите.  ДТС 
специализира в технологичната оценка, 
приложните социални изследвания и 
политическите консултации за ръководители на 
местно, регионално, национално, европейско 
и световно равнище. ДТС е координатор на 
проекта „Парламенти и гражданско общество 
за технологични оценки”(PACITA) и на 
обсъжданията проведени по метода „Europe 
Wide Views“ върху устойчивото потребление. 
www.tekno.dk

Université de Liège, SPIRAL  - Лиежки 
университет, Изследователски център 
SPIRAL (Белгия)

SPIRAL е мултидисциплинарен академичен 
изследователски център в Лиежкия университет. 
Той има политически ориентиран подход към 
анализ на риска; взаимодействието между наука, 
технологии и общество; и оценката на публични 
политики. SPIRAL провежда своите изследвания 
и консултации на местно, регионално, 
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национално и международно равнище. Работи 
в рамките на четири взаимосвързани области 
на изследвания: наука, технологии и общество; 
публични политики; анализ на риска; и методи 
на участие на гражданите в тези процеси. 
 www.spiral.ulg.ac.be

Rathenau Instituut - Институт Ратенау 
(Холандия)

Институтът Ратенау е независима организация, 
която насърчава обществен и политически 
дебат за социалните, етичните и политическите 
последици от науката и технологиите. Институтът 
изучава организацията на научната система в 
Холандия и как тя реагира на научни, обществени 
и икономически промени. В международен план 
институтът извършва технологични оценки за 
Европейския парламент в Европейската група 
за оценка на технологии. 
www.rathenau.nl

Coláiste na hOllscoile Corcaigh – Университетът 
в Корк (Ирландия)

Университетът в Корк е една от водещите 
изследователски институции в Ирландия 
с малко под 20,000 редовни студенти и 
аспиранти. Той осигурява 120 академични 
и професионални програми чрез своите 60 
катедри. Университетският партньор по проект 
„Парламенти и гражданско общество за 
технологични оценки”(PACITA) е Иновационният 
център за финансови услуги, който е 
мултидисциплинарен изследователски център 
в Ирландия, фокусиран върху финансовите 
услуги, услугите на науката и иновациите.  www.
ucc.ie
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комуникации” (България)

Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации” (ПИК) е една от водещите 
български неправителствени организации, 

работещи в областта на иновациите и 
икономиката на знанието. Нейните дейности 
насърчават конкурентоспособността и 
растежа на икономиките в региона чрез 
популяризиране на иновациите и трансфера на 
модерни технологии и ноу-хау. Фондация „ПИК” 
извършва консултантски услуги и си сътрудничи 
тясно с ключови правителствени агенции и 
местни власти в България при изготвянето на 
национални, регионални и секторни политики за 
научни изследвания и иновации. 
www.arcfund.net

Story Foundry (Ирландия)

Текстът, графиките и оформлението на този 
документ, както и придружаващите клипове, са 
изработени от Story Foundry, в сътрудничество с 
ДТС и ЛУ, базирани на изследванията, правени 
в рамките на проект PACITA.h.

Story Foundry специализира в създаването 
на съдържание и повествование за бизнеса. 
Работи с фирми и организации, помагайки 
им да създадат съдържателни и ангажиращи 
послания за тясно таргетирана аудитория.

Story Foundry предоставя пълен пакет творчески 
услуги и има опит с маркетингови програми, 
брандинг инициативи на работодатели и 
информационни кампании.

Илюстрации от Brian Wilson Design (Ирландия), в 
сътрудничество със Story Foundry. .
www.storyfoundry.eu
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Потребителят на този документ използва 
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