
 

ПРЕ ГЛЕ Д  И  РА З РА БО ТВ АНЕ  НА  Д О БРИТЕ  МА РК Е ТИНГО В И  

ПРИЛО Ж Е Н ИЯ  З А  О ПА ЗВ А НЕ  НА  О КО ЛНА ТА  С РЕД А  И  

ПРИЛО Ж Е Н ИЕ ТО  ИМ  С РЕ Д  МЛА Д ИТЕ  Х О РА   

ПРОУ Ч В А НЕ  НА  Д ОБ РИТ Е  М А РКЕ Т ИНГ ОВ И  ПРА КТ ИКИ  

 

П р о е к т :  " П о д о б р я в а н е  н а  к а п а ц и т е т а  з а  о п а з в а н е  н а  п р и р о д а т а  ч р е з  з а с и л в а н е  н а  

с ъ т р у д н и ч е с т в о т о  м е ж д у  м л а д и т е  п р и р о д о з а щ и т н и ц и  в  о б щ и н и т е  Б о л я р о в о - К о ф ч а з " ,  Р е ф .  №  

C B 0 0 5 . 1 . 1 2 . 1 5 3  "  

 

П р о е к т ъ т  е  с ъ ф и н а н с и р а н  о т  Е С  п о  п р о г р а м а  з а  т р а н с г р а н и ч н о  с ъ т р у д н и ч е с т в о  

И н т е р р е г - И П П  –  Б ъ л г а р и я -  Т у р ц и я .  

 

 



 
 

 ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ПРАКТИКИ 

  

2  

 

 
 

 

  

 

 

Проект: "Подобряване на капацитета за опазване на природата чрез засилване на 

сътрудничеството между младите природозащитници в общините Болярово-Кофчаз", Реф. № 

CB005.1.12.153 " 
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трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП – България- Турция. 

R e f .  №  C B 0 0 5 . 1 . 1 2 . 1 5 3  

ЗА ПРОЕКТА 

 

Име на проекта: 

Подобряване на капацитета за опазване на природата чрез засилване на сътрудничеството 

между младите природозащитници в общините "Болярово-Кофчаз" 

Референтен номер: CB005.1.12.153 

 

Водещ партньор: 

Болярово младежка неправителствена организация 

България 

 

Партньор по проекта: 

Община Кофчаз 

Турция 

 

Приоритетна ос: 

Околна среда 

 

Цел на проекта: 

Подобряване на капацитета за опазване и устойчиво използване на природните ресурси, 

както и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за трансгранично 

сътрудничество. 

  

Основна цел на проекта: 

Основна цел на проекта е да се изгради капацитет и да се повиши осведомеността сред 

учениците и преподавателите, живеещи в граничния район, на тема опазване и 

възстановяване на екосистемите. Специфичната цел на проекта е да осигури участието и 

сътрудничеството на младежта по въпросите на околната среда, както и да разработят и 

организират подходящи инструменти. 
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Дейности по проекта: 

- Подобряване на модула за екологични курсове; 

- Извършване на обучението "Млади природозащитници";  

- Развитие на Балканската младежка платформа; 

- Преглед и разработване на най-добрите маркетингови приложения, гарантиращи, че 

мерките за опазване на природата се прилагат широко сред младите хора; 

- Разработване на иновативни методи за гарантиране на устойчиво използване на общи 

природни ресурси 

- Организиране на социална медийна кампания, за да се гарантира, че защитата на 

природата и мерките са широко приети сред младежите 

 

Резултати от проекта: 

-Балканска младежка платформа, гарантираща установяването на условия за 

трансгранично сътрудничество;  

- Преразгледаха се най-добрите заявления за маркетинг, за да се гарантира, че мерките за 

опазване на природата се прилагат широко сред младите хора;  

- Потърсени бяха бяха иновативни приложения;  

- Бе организирана социална медийна кампания, гарантираща широкото прилагане на 

защита на природата и съответните мерки сред младежите;  

 

Целеви групи: 

Ученици и учители в училищата, разположени в граничния район. 

 

Срок на проекта: 

12 месеца 

 

Общ бюджет: 

78 367.03 ЕВРО 
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Уважаеми природозащитници, деца и младежи, 

 

 Трябва да се стремим към най-доброто от нашите възможности да опазим 

околната среда, където живеем заедно с растения и животни, както и да балансираме 

отново разрушеното равновесие на екосистемния баланс. С подход, чувствителен по 

отношение на енергия и околна среда, ние можем да предприемем благоприятни стъпки, 

за да защитим нашия свят. Никога не забравяйте, че светът обхваща всички живи 

същества и ни дава възможност да живеем в мир. Сигурни сме, че можете да се 

справите с всички проблеми, които вредят на околната среда. Всички живи същества по 

света ще ви бъдат благодарни за това, което сте направили за опазването на околната 

среда. 

 Уважаеми учители, родители, местни заинтересовани страни, представители на 

организациите на гражданското общество и всички възрастни, нашата основна цел е да 

научим нашите деца, на които ще поверим нашето бъдеще, как те могат да поддържат 

един по-подходящ за живот свят. Също така трябва да поемем важни задачи, за да 

защитим нашия свят, природа и да поддържаме цикъла на околната среда. Това е 

единственият начин да гарантираме, че нашите деца действат отговорно в ранна 

възраст, да предават сегашните ни познания от едно поколение на друго и да постигат 

радикални промени. 

 Много е важно да накараме нашите деца и младежи да разберат резултатите, 

които трябва да бъдат постигнати, в резултат на тази промяна. Трябва да се 

отбележи и разбере, че децата и особено младите хора трябва да имат шанс да изразят 

мнението си за околната среда. Това е основната мотивация на нашата дейност. 

Децата и младежите ще разберат, че могат да създадат различен свят, като рисуват 

картини, пишат стихове и разкази, за да разкажат на хората около себе си и на целия 

свят онова, което са научили чрез практиките. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Един от най-важните проблеми, пред които е изправен светът през последните 

петдесет години, е бързият опадък на околната среда, корупцията или опасността от 

изчезване на стойността на околната среда. Имаше опасения, че безкрайният и 

неконтролируем икономически растеж в обществата, рано или късно, ще изчерпи 

природни ресурси и системи, от решаващо значение за човешкия живот, и че ресурсите в 

света могат да бъдат изчерпани. Концепцията за защитата на околната среда, която е обща 

програма на човечеството, която трябва да се бори с този проблем, може да се определи 

като "интерес на обществото към опазване на природните ресурси, премахване на 

замърсяването и опасните отпадъци, опазване на историческите и природни ресурси, 

предотвратяване на изчезването на растителни и животински видове за защита, развитие и 

подобряване на околната среда“. 

Екологичното съзнание се подобри и концепцията за опазване на природата 

придоби все по-голямо значение в световен мащаб, в резултат на което се появиха 

различни организации на граждански общества и критерии, свързани с околната среда 

бяха включени в международните стандарти за качество и законовите разпоредби. 

Концепцията за устойчивост се фокусира върху защитата на екосистемата и 

предотвратяването на екологични проблеми, възникнали в резултат на икономическото и 

технологичното развитие. Управлението на концепцията за устойчивост заедно с градската 

концепция е съвсем ново явление, въведено наскоро. 

Концепцията за устойчива урбанизация представлява основата за устойчиво 

холистично развитие. След доклада "Брундтланд" концепцията за устойчиво развитие 

беше широко приета от света и се разглежда като система от ценности, приложима към 
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всички аспекти на живота. В "Брундтланд" се посочва, че всички държави по света са 

неразделна част от едно цяло от гледна точка на икономически, политически и социални 

аспекти, и такъв холистичен подход може да бъде приложен, само ако бъде приет от 

всички държави. Докладът „Брундтланд“ изброява следните условия за постигане на 

устойчиво развитие: 

• политическа система, която осигурява ефективно участие на гражданите в процеса 

на вземане на решения. 

• икономическа система, способна да генерира излишъци и технически познания на 

самостоятелна и устойчива основа, 

• социална система, която осигурява решения за напрежението, произтичащо от 

дисхармонично развитие,  

• производствена система, която зачита задължението за опазване на екологичната 

база за развитие, 

• технологична система, която може непрекъснато да търси нови устойчиви 

решения. 

Един от най-важните етапи на концепцията за устойчиво развитие е Конференцията 

на ООН за околната среда и развитието, проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро. След 

конференцията, устойчивото развитие се превърна в основна политика, чието значение е 

признато в световен мащаб. Най-важният принос на конференцията в Рио за подхода на 

устойчиво развитие е, че там беше подчертана необходимостта от принос към прилагането 

на подхода за устойчиво развитие посредством съвместно участие и опити на местните 

власти, организации на гражданското общество, организации от частния сектор и отделни 

лица, централните правителствени звена по отношение на решения и реализации на 

политическо, икономическо и социално ниво. 
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Съгласно подхода за устойчиво развитие, координацията между политиките в 

областта на околната среда и икономиката би довела до подобряване на социалната 

структура. В този контекст е възможно да работим към устойчиво развитие в три 

измерения: икономическа, социална и екологична устойчивост. От тези измерения първата 

включва участие и силно гражданско общество, втората - стабилност на икономическия 

капитал, а третата включва подобряване на човешкото благосъстояние и опазването на 

природните ресурси, които посрещат човешките потребностите. 

Устойчивото развитие има за цел да постигне качество на живот в околната среда, 

качество на обществения живот и икономическа осъществимост. От този аспект, 

устойчивото развитие също се интегрира с концепцията за градско развитие, защото 

човешките действия и мисли са пряко оформени от градовете, в които живеят хората, и 

поддържат взаимно взаимодействие с градското развитие. Поради това приложимостта на 

политиките за устойчиво развитие зависи от отразяването на такива политики в 

пространството. С други думи, постигането на устойчиво развитие ще бъде възможно чрез 

реализиране на политики и приложения, които ще осигурят устойчива урбанизация. 

Очевидно е, че днес, когато сме свидетели на разрушителни последици от 

проблемите на околната среда, най-важните фактори зад тях са човешката дейност и 

урбанизацията. Следователно, преди да е станало твърде късно, е неизбежно да се 

трансформират сегашните форми на урбанизация в екологосъобразни, които да 

благоприятстват връзката между природата и човека. 

Бързото нарастване на гъстотата на населението в градовете и разрушителното 

въздействие на градската динамика върху околната среда, които станаха забележими в 

ежедневието, изискват трансформация от съществуващата към различна форма на каквото 

и да е наименование: еко-град, устойчив град, устойчива дестинация. 

Устойчивото развитие предвижда устойчиви дестинации, където съзнанието за 

опазване на околната среда е отразено в плановете за градско развитие, като се осигурява 

разумно използване на ресурсите и здрави, мирни и безопасни условия за живот за хората. 
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Отчитайки историческите корени на градските условия в миналото, разбираме, че 

икономическото развитие е основната мотивация за урбанизацията. 

Една от основните общи характеристики на доиндустриалните градове е, че тези 

градове са били с малък брой население. Населението можело да бъде контролирано 

естествено, тъй като селскостопанската механизация не е била изцяло въведена и 

съществували трудности при осигуряването на храна, поради транспортни проблеми. 

Човешката работна ръка и животинската сила били основните източници на сила. Нямало 

е съществено човешко въздействие върху природата, а по този начин – и значително 

замърсяване на околната среда и връзката между природата и хората е следвала 

естествения си ход. Но с въвеждането на индустриалната революция, големите градове 

създали собствена революция. С развитието на индустриализацията били издигнати 

високи сгради около производствените предприятия и хората започнали да живеят в 

нездравословни населени места без подходяща инфраструктура, в резултат на бързото им 

развитие. Работната сила и животинската енергия не можели повече да задоволят 

търсенето на енергия, което довело до въвеждане на изкопаеми горива. 

Такива горива, освобождаващи въглероден диоксид при горене, били въведени в 

промишленото производство и за отопление на жилища, което довело до замърсяване на 

въздуха. 

Освен екологичните проблеми, причинени от замърсяването на въздуха, 

технологичното развитие на транспорта също въведе модел на разпръснато разселване, 

което доведе до градове с неадекватна инфраструктура и здравословни условия. Съответно 

започна епоха, свидетел на заразни болести и смъртни случаи, тъй като е нямало 

осигурени подходящи хигиенни условия и достъп до чиста вода. През този период, 

неконтролируемото нарастване на населението довело до някои проблеми: необходимост 

от повече вода, увеличаване на канализационните отпадъци и хора, които нямат представа 

как да изхвърлят отпадъците. 
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На фона на тази лоша ситуация хората започнали да се питат как могат да не 

реагират на подобни условия. Невъзможно било да останат безучастни, тъй като били 

основните жертви на тези проблеми. Специалисти, политици и местни управители 

започнали да търсят решения срещу тези обстоятелства, които биха засегнали сегашните и 

бъдещите поколения. 

Днес модерните градове се считат за основен източник на много екологични 

проблеми, включително замърсяване, емисии на въглероден диоксид и шум. За разлика от 

това, което повечето от нас мислят, решението не е преместване или мигриране от 

градовете към провинцията. Ако искаме да защитим останалата част от природата и да 

подобрим качеството на живот на развиващите се страни, трябва да възприемем нов начин 

на мислене и да променим настоящите условия. В този смисъл трябва да бъдат създадени 

решения, които да гарантират интегрирането на концепциите и принципите за устойчивост 

и екология с всички компоненти на града. 

Също като естествената екосистема, която има балансирано и допълващо 

производство и потребление, ние непременно трябва да създаваме "екологосъобразни" 

градове, които да посрещат потреблението си със собствени средства за производство в 

градска екосистема, имитираща природата. 

Градът е общо жизнено пространство. На гражданите могат да се гарантират 

основни човешки права, включително по-специално правото на здравословен живот, само 

в здрава и безопасна среда. Гарантирането на правата на човека съгласно законите не е 

достатъчно само по себе си. Условията, които ще позволят на хората да се ползват от 

такива права, трябва да бъдат създадени и поддържани в градските и прилежащите райони, 

където живеят хората. Най-конкретният аспект на ерата на несигурност е, че сме наясно с 

факта, че ресурсите за енергия, вода и храна са ограничени и на критични нива. Според 

Келес, за да се преодолее това, градоустройственото развитие не трябва да се основава на 

индустриализацията, а по-скоро на хармонията в природата, от която са част социалния 

живот и хората. 
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Трябва да популяризираме градските форми, които поставят хората в ядрото, без да 

компрометираме връзката между природата и хората, като даваме приоритет на основните 

нужди на местното население, включително храната, жилищното настаняване, 

здравеопазването, образованието, заедно с напредналите условия на живот като разумно 

използване на природните ресурси, разумно управление на отпадъците, енергийна 

ефективност, защита на културните ценности и предаване на всички ценности на 

следващите поколения. 

В Eвропейските градски условия "устойчив град" се определя, както следва: 

  "Идеалният град е местообитание, което защитава правата на живеещите в него, 

осигурява най-добрите условия на живот, предлага на жителите си добър начин на живот и 

хармонично въплъщава много сектори и дейности (трафик, живот, работа, развлекателни 

нужди) посещават, работят, търсят развлечения, култура и информация и получават 

образование, там като свои основни ценности. "Като се има предвид дефиницията на 

идеалните градове, разбираме градове, които не само дават приоритет на опазването на 

околната среда и природата, но дават и добри условия на живот. 
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РАЗДЕЛ I:  УСТОЙЧИВ МАРКЕТИНГ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА 

 

Екологичният подход подчертава екологичната устойчивост в рамките на подхода за 

устойчиво развитие. Екологичната устойчивост, от друга страна, е възможна с 

ефективното използване на икономически ограничените ресурси. В този контекст, 

защитата на физическите елементи на екосистемата, без деградация и непрекъснатост на 

ресурсите, получени в системата, зависи от ефективното използване на екологичните 

системи. По отношение на екологията, градовете представляват екологична система заедно 

с живи и неживи елементи в определена област. Несъмнено е, че премахването на 

проблемите, възникващи в тези райони, и осигуряването на желана устойчивост в макро 

мащаб, ще зависи от поддържането на градските дейности в съответствие с екологичните и 

научните принципи. В този контекст поддържането на градска устойчивост ще бъде 

възможно благодарение на случайния процес, който осигурява защита на ресурсите и 

укрепване на солидна екосистема, като предприема мерки, които ще насърчат 

икономическото развитие. Този процес на промяна се основава на приемането на цели и 

прилагането на политики, които са съвместими с екологичните принципи. 

 

1.1. Подход на устойчив маркетинг 

От 70-те години до днес проблемите на околната среда се разглеждат в 

маркетинговата литература под различни понятия, включително екологичен маркетинг, 

маркетинг за опазване на околната среда и устойчив маркетинг. Екологичният маркетинг 

се използва в тесен смисъл, за да се определят маркетинговите дейности, предназначени да 
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се справят с определени екологични проблеми (замърсяване, изчерпване на енергийните 

ресурси) и да предотвратят използването на съществуващи технологии. 

От макроикономическа гледна точка, устойчивият маркетинг включва работа с 

маркетингови дейности в рамките на подхода за устойчиво развитие. Екологичните и 

устойчиви маркетингови концепции, от друга страна, включват административна гледна 

точка, която включва по-широка продуктова категория. 

Устойчивият маркетинг, който започна да се обсъжда през 1975 г., но стана 

наистина популярен в началото на 90-те години, се определя като "проучване, свързано с 

положителните и отрицателните аспекти на маркетинговите дейности, свързани със 

замърсяването, консумацията на енергия и потреблението на неенергийни ресурси". Най-

общо казано, устойчивият маркетинг е включването на природните екологични аспекти в 

маркетинговите дейности. 

Устойчивият маркетинг означава маркетингови дейности, които отговарят на 

изискванията и нуждите на потребителите, като същевременно постигат целите си за 

производство, ценообразуване, разпространение и популяризиране на продуктите, 

включително постмаркетинг, по екологосъобразен начин. Устойчивият маркетинг изисква 

нови стратегии за маркетинг и управление, които показват ефективни усилия във връзка 

със създаването и описанието на екологичните продукти, които ще привлекат вниманието 

на потребителите. 

В литературата, концепцията за устойчив маркетинг се нарича с различни имена. 

Усъвършенстваната маркетингова концепция, която преди това не беше споменавана 

много в литературата, бе обсъдена за първи път от участниците в семинар, озаглавен 

"екологичен маркетинг", организиран от Американската агенция по маркетинг (AMA) през 

1975 г. и започна да се споменава в литературата след този семинар. В първите дефиниции 

устойчивият маркетинг се разглежда като проучвания, свързани със замърсяването на 

околната среда, отпадъците, използването на енергия и други ресурси в хода на 

маркетинговите дейности и техните положителни и отрицателни ефекти. 
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На пръв поглед устойчивите проблеми и традиционният маркетинг могат да се 

възприемат като противоположни понятия, защото докато екологичните проблеми, 

причинени от прекомерното производство и потребление, предполагат по-малко 

консумация, традиционният маркетингов подход предполага обратното, т.е. да ни 

подтиква да консумираме все повече и повече. 

Устойчивият маркетинг е група от дейности, предназначени да сведат до минимум 

щетите, нанесени на естествената околна среда и предназначени да осигурят въвеждането 

и лесното внедряване на промени, които ще задоволят нуждите и изискванията на 

потребителите и обществото. Устойчивият маркетинг се определя и като реакция на 

дизайна, производството, опаковането, етикетирането и използването на стоки и услуги. 

При настоящите условия на конкуренция, доброто управление на корпоративната 

репутация и съответно отчитането на корпоративната комуникация като управленско 

изпълнение се считат за важни конкурентни предимства. Невъзможно е да се твърди, че 

проблемите, с които се сблъскват градовете, са независими от обществото и околната 

среда. Напоследък потребителите са изградили екологично съзнание и са започнали да 
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приветстват градовете и организациите, които действат отговорно по отношение на 

околната среда, което, разбира се, ще повлияе на градските управители. Концепцията за 

устойчив туризъм на градовете се определя въз основа на отличителни белези като 

култура, мисия и визия, както и подходът на градовете към природната среда и други 

различни аспекти на околната среда се считат за важни фактори, влияещи върху 

стойността и репутацията на марката. 

По-специално през последните 50 години, прекомерното замърсяване и 

влошаването на състоянието на природната среда, корупцията и опасността от изчезване 

на природните богатства са сред най-важните проблеми, пред които е изправен нашият 

свят. Всяка държава има опасения, че един ден природните ресурси, от които хората имат 

нужда за да живеят, ще бъдат изчерпани в резултат на огромния и неконтролиран 

икономически растеж. Хората, които трябва да се борят с този процес, се споразумяха за 

концепция и дневен ред, които могат да бъдат определени като "обществено внимание за 

опазване на природните ресурси за осигуряване на защита, подобряване и повишаване на 

нашата околна среда; предотвратяване генериране на отпадъци, които водят до 

замърсяване и опасност за околната среда, защита на историческите и културни ценности 

и ресурси; и предотвратяване изчезването на животински и растителни видове". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ПРАКТИКИ 

  

1 8  

2.1. Характеристики на устойчивите общества 

 

 

 

 

 

• Дейност, включване, безопасност 

• Солидна местна култура и равнопоставеност, толерантност и лоялност, донесени от 

други дейности на обичайното общество. 

• Добро управление, активно и включващо участие, представителство и лидерство. 

• Добър транспорт, транспортни услуги, които ще позволят на хората да имат достъп до 

работните места, училищата, здравни и други услуги. 

• Добри услуги, обществени, частни, социални и доброволчески услуги, подходящи за 

нуждите на хората и достъпни за всички. 
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• Екологична чувствителност, пространства, подредени така, че хората да живеят по 

екологосъобразен начин. 

• Полезно развитие, растяща, диверсифицирана и иновативна местна икономика 

• Полезно проектиране и естествена среда с висококачествена конструкция 

• Равенство за всички, подход, който включва всички настоящи и бъдещи общества. 

 

Принципите, на които се основава устойчивата урбанизация, включват екологични, 

икономически, социални и административни принципи. Целите на устойчивото 

урбанизиране, в съответствие с тези принципи, са следните: 

 

• Подобряване качеството на живот 

• Наличие на възможности за развитие 

• Борба с бедността 

• Решения на проблемите за заетостта и храненето 

• Задоволяване на основните нужди от здравеопазване 

• Защита и подобряване на биологичното разнообразие 

• Технологично преструктуриране 

• Поддържане под контрол ръста на населението 

• Използване на възобновяеми енергийни източници, достъп до чиста и безопасна вода 

• Елиминиране на рисковете 

 

За устойчива урбанизация следва да бъдат изпълнени следните критерии: 

 

а) Въвеждане на мерки за спестяване на пространство 

б) Опазване на природния хабитат 

в) Наличие на план за урбанизация 

г) Наличие на обширни зелени площи 

д) Опазване на водните ресурси 

е) Не трябва да се насърчава използването на моторни превозни средства 

ж) Трябва да има програми за рециклиране. 
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РАЗДЕЛ II:  ПРЕГЛЕД НА ВЪЗПРИЯТИЯТА, ИНТЕРЕСИТЕ И  

ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ГРУПИ МЛАДИ ХОРА 

 

Забелязваме, че се набляга на три основни постижения при гарантирането на 

устойчивостта на живота на Земята: „Знание за естествена/изкуствена околна среда и 

концепция за общуването човек-природа“ , „развитие на положителни възприятия и 

чувства към природата“ и „личностно развитие“. За да се гарантират тези постижения, 

трябва да се приложат образователни стратегии базирани на „проучване и 

изобретателност“ и да се подкрепят от „иновативно изучаване“ и „структурно изучаване“, 

както и правилни и ефективни методи за обучение.  

 

 

2.2. Изграждане на екологична осведоменост сред младежите и децата 

 

Екологичните проблеми представляват сериозни заплахи за съществуването на 

човека на земята и могат да направят нашия свят невъзможен за живот. Един от начините 

да се спре това бедствие е чрез отхвърляне на общоприетото мислене и поведение на 

човечеството сега и в бъдеще. Следователно всеки човек трябва да допринесе за търсенето 

на решение на настоящите екологични проблеми колкото се може по-скоро. Днешните 

екологични проблеми не могат да се решат само чрез технологиите или закони, защото 
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защитата на околната среда може да се постигне само след коренна промяна в поведението 

на индивидите. Такава промяна изисква промяна в отношението, нивото на знания и 

предразсъдъците. Развитието на положително отношение и стойностни преценки към 

околната среда може да стане възможно само чрез екологично образование.  

 

Екологичното образование може да се дефинира като развитие на екологично 

съзнание между всички сегменти на обществото; интеграция на еко-съобразни и 

устойчиви ценности в обществото; опазване на природните, културните и социално-

естетически ценности; осигуряване на активно участие на обществото в опазването на 

околната среда и активно делегиране на индивиди при решаването на екологични 

проблеми. Основна цел на екологичното образование е да помага на индивидите да бъдат 

възпитавани като граждани, които се чувстват отговорни за природата и които придобиват 

информация и умения, които ще ги окуражат да показват положително поведение във 

връзка с околната среда.  

 

Екологичното образование увеличава екологичната чувствителност и знания на 

индивидите и ги подкрепя при по-активно участие в защитата на околната среда.  

 

Друг източник дефинира екологичното образование по следния начин: 

- Развитие на съзнание и чувствителност към природата и проблемите й; 

- Увеличаване на основните познания и разбиране на природата и функциите й; 

- Развитие на положително поведение и ценности към природата; 

- Подпомагане на придобиването на умения необходими за дефиниране, 

проучване и решаване на проблеми свързани с природата; 

- Активно участие в защитата на природата. 

 

Според Доклада издаден от 6-та Комисия за „Екологично образование, развитие на 

съзнание в обществото и социално участие в защитата на околната среда“ от 6ти 

Екологичен Съвет на Министерството на Околната среда, конкретни мерки взети за 

повишаване на качеството на екологичното образование са били: 
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Клауза 4: Министерството на Околната Среда и доброволчески социални 

организации трябва да си сътрудничат при подготвянето на тренировъчни материали 

(книги, списания, брошури, видео, CD и др.), които ще направят екологичното образование 

по-ефективно и издръжливо на нивото на официалното образование.  

 

Клауза 12: Осигуряване на екологично обучение на учителите, свързани с 

Министерството на Национално Образование чрез курсове и учебни курсове за обучение.  

Клауза 13: Подготвяне на съвременни учители с квалификации в клоновете, които 

Министерството счита за подходящи да водят обучението за околната среда и човека на 

гимназиално ниво чрез тренировъчни програми. 

 

Клауза 17: Сътрудничество с необходимите институции, за да може тренировъчни 

програми за всички възрасти да се включат в телевизионните и радио програми и печата, 

така че екологичното съзнание да се засили чрез медиите.  

 

Клауза 18: Празнуване на 5-ти юни като Световен ден на Екологията във всички 

провинции и окръзи на Република Турция през цялата седмица.  

 

Клауза 22: Окуражаване на издаването и пускането на пазара на научни и 

екологични списания и книги с приказки и истории, които подхранват любовта към 

природата и всякакви книги източници, както и сътрудничество с Министерството на 

Националното Образование, за да бъдат тези книги налични в библиотеките.  

 

Клауза 27: Окуражаване на членуване в доброволчески екологични организации, за 

да станат тези организации по-силни.  

 

Ако учениците не могат да постигнат желаното ниво на екологично съзнание или 

не могат да отхвърлят общоприети грешки за околната среда, това означава, че 

екологичното образование е било недостатъчно. Следователно трябва да се създадат и 
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приложат обучителни методи, които повишават ефективността на тренировъчния курс и 

правят учениците активни като развиват силата на мозъците им и ги предпазват от 

ненужно количество информация.  

 

Един от методите, които могат да се използват най-ефективно във всяко екологично 

образование е методът за решаване на проблеми. С помощта на този метод, учениците 

могат да разберат по-добре екологичните проблеми, с които се сблъскват в ежедневието и 

да развият методи за решаване на тези проблеми чрез систематично мислене и логически 

стъпки на разсъждение. По този начин в учениците се създава здравословно екологично 

съзнание. Освен това, екологичното обучение базирано на множество интелекти може да 

подкрепи екологичния успех на учениците по-добре от традиционните методи на 

обучение.  

 

Екологичното образование чрез слушане на музика има доказано положително 

влияние над екологичното съзнание.  

 

Друг начин да се избегнат образователните методи базирани на запаметяване е да 

се възлагат екологични проекти на учениците. Подходът с проектите е модел подходящ за 

научно обучение и допринася много за учебния процес.  

В процеса на развиване на ученици с екологично съзнание, образованието давано от 

училището има голямо значение. Възпитаването на ученици с достатъчно екологична 

информираност преди университетския етап е много важен проблем, ако приемем, че не 

всички ученици в нашата страна могат да получат висше образование. Това означава, че 

природата на „програмите за екологично обучение“ като база в гимназиалното 

образование отговаря на нужните изисквания на всяко екологично образование.  

 

Програмите за екологично обучение трябва да осигуряват подкрепа на учениците за 

лесно  вземане на решения и развитие на умения за решаване на проблеми и научно 

мислене. Тези програми трябва да са гъвкави и базирани на практическо обучение, което 

да помогне на учениците да овладеят определени умствени и ръчни умения, които да 
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подкрепят защитата на околната среда, вместо просто да им се предоставя знание. 

Следователно всяко екологично образование, което ще се предлага на учениците, трябва 

да е основано на принципи за устойчиво развитие.  

 

Брошури за учители и ученици в рамките на програмите за екологично обучение, 

лабораторни указания и различни екологични експерименти могат да се използват в 

екологичното образование заедно с микро околни среди (като града, гората, паркове, 

зоопаркове и ботанически градини). Тези източници ще помогнат на учениците да имат 

директен опит с околната среда и да правят директни наблюдения, които ще ги подкрепят 

при определянето на екологични проблеми и съставянето на хипотези.  

 

Дори и да направим много изчерпателни и перфектни програми за екологично 

обучение, както е в други области на познанието, учителите, които ще отговарят за 

въвеждането на тези програми трябва да са с екологично съзнание и вяра в нуждата за 

екологично обучение, да имат необходимите умения и познания за околната среда и добра 

мотивация за опазването й. Учителят трябва да бъде добър ролеви модел за околната среда 

заради своите ученици. Отрицателни фактори при екологичното образование са 

интензивността на другите курсове в училище, които не оставят място за екологичното 

обучение, недостатъчното наблягане на екологичното обучение в рамките на общия курс 

на обучение, липсата на правилни източници и средства за нивото на учениците, липса на 

правилно екологично съзнание в семействата и неспособност на учителите по отношение 

на околната среда.  

 

Освен гореспоменатото, важно е за училищното управление да възприеме 

екологичното образование като групова работа, да осигури въвеждането на екологични 

дейности под правилната програма и да създаде организация, в която учителите могат да 

обсъждат, развиват решения и да споделят опит за екологичните проблеми, и учители и 

ученици могат да си съдействат за повишаване на екологичната информираност и да 

окуражава и мотивира екосъобразно поведение. Развитието на алтернативни програми за 

екологично обучение подкрепени с нови теми за обучение и твърде много подробни 
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дейности, за да се справят с тези теми, е необходимо за обучаващите, за да могат 

индивидите, които консумират от каквото се нуждаят, чувстват се отговорни пред 

бъдещите поколения за околната среда и са чувствителни към екологичните проблеми да 

могат да се издигнат в обществото, а учителите да имат възможност да избират между 

различни тренировъчни програми. Дейности, които наблягат на връзката между 

различните дейности и защитата на околната среда, ще помогнат на учителите да отделят 

време за екологично обучение в различните курсове и ще предотвратят ненужно 

прекъсване на официалния курс на обучение.  

 

 

2.2. Обхват на екологичното образование по етапи  

 

Обхват на екологичното обучение за ученици в начална и основна степен: 
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• Принципи на био-политическата структура и функциите й; 

• Връзки между човека и екосистемата; 

• Изясняване на природата на човека като хищник, ловец, разпространено навсякъде, 

паразитно и конкурентно същество; 

• Описание на действията на всички видове в природата и действията на човека със 

специално ударение на генериране и консумация; 

• Значение на еволюцията; естествен подбор и създаване на видовете; характеристики на 

ДНК и гени и наблягане на факта, че изчезването на видове ще е непоправима загуба в 

природата; 

• Концепции за прираст на населението и контрол на популацията; връзки в населението 

и връзки между развитието и увеличаването на богатствата и населението; 

• Принципи на фотосинтезата; значение на земеделските продукти и предпазване от 

екологично замърсяване чрез употреба на торове и пестициди, както и 

• Контрол на замърсяването на околната среда и характеристики на защитата на 

околната среда. 
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Обхват на екологичното обучение за ученици в гимназиален етап: 

 

 

• Химическа основа на живота и влияние на икономическите дейности върху органичния 

живот; причини за замърсяването на водата, въздуха и земята и влияние на свръх 

продукцията и консумацията върху изчезването на видове; 

• Биологични концепции като клетъчна структура, функция, наследяване и генетика;  

• Вируси и ролята им за причиняването на болести; влияние на нарастването на 

популацията върху здравето на околната среда и икономическата цена на здравата 

околна среда; 

• Еволюционен процес; сравнително описание на биологичната еволюция и социалната и 

икономическа еволюция на човека; 
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• Биологична структура на човешките същества и гръбначните и безгръбначни видове, 

влечуги и растения и естествените връзки между тях; 

• Биотични и небиотични фактори в екосистемата, мини, употреба на вода, въздух и 

почва и преглед на последните по отношение на икономическата печалба и ползи; 

както и  

• Основни принципи на икономиката и описание на връзките между икономиката на 

околната среда и био-политиката. 

 

Обхват на екологичното обучение за студенти: 

Действие на екосистеми, променливост, екологични проблеми произлизащи от 

действията на човека и предложения за решаване на тези проблеми 
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2.3 Учебни материали, които могат да бъдат използвани за изграждане на 

осведоменост на тема закрила на природа и околна среда 

 

Въпреки че природата сама по себе си представлява материал за обучение, 

образователните материали за обучение на екологично съзнание трябва да са допълващи и 

подкрепящи. Известен факт е, че децата проявяват много повече ентусиазъм за учене, 

когато могат да видят, докоснат и преживеят неща. Поради това е необходимо да се 

използват материали при обучение за природата. Материалите, които се използват за 

обучение, са проектирани да са интересни за децата и да ги окуражават за самостоятелно 

учене. Всички материали за обучение са направени така, че децата да се чувстват част от 

процеса, а не да бъдат пасивни слушатели. Опитът за обучение чрез материали подготвени 

в сътрудничество с образователните институции трябва да бъде интерактивно 

преживяване, различно от обичайните часове.  

 

Следните принципи трябва да се вземат предвид при производство на материали за 

употреба в природно обучение: 

Материалите трябва да са направени от природно-съвместими (рециклируеми) 

компоненти; 

Материалите трябва бъдат направени така, че децата да могат да ги настройват; 

Материалите трябва да бъдат направени в интересни цветове и визуално 

привлекателни; 

Материалите трябва да са направени по прост начин, за да не могат децата да се 

разсейват; 

Материалите трябва да са направени по такъв начин, че децата да не са изложени на 

никаква заплаха; 

Материалите трябва да са направени така, че да не са в противоречие с политиката 

на КОБ, Министерството на Националното Образование; 

Материалите трябва да бъдат организирани и произвеждани в съответствие с 

мнението и съветите на експертите под протокол подписан с Министерството. 
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Образованието за различни възрастови групи в Образователния център трябва да 

включва в програмата си както екскурзии, така и теоретични курсове. Материалите ще 

бъдат избирани в съответствие с тези два аспекта на програмата.  

 

Материали за използване 

Материалите, които ще се използват в тренировъчните програми, ще се 

произвеждат в съответствие с тренировъчната програма, защото тя е създадена за 

приложение и вътре, и навън. Материалите използвани от инструкторите и децата ще са 

направени различни, защото материалите използвани от тези две групи са различни и по 

отношение на предназначението си, и по мястото на употреба. Освен това, друга причина 

за разликата между тези групи материали е предотвратяване на появата на живи същества 

и деца в средата по време на тези откривателски експедиции.  

 

Например, наблюдение на насекомо под надзора на учител би било поведение, 

което едновременно предпазва насекомото и подкрепя природното обучение. Освен това, 

така децата биха били предпазени, ако насекомото е отровно. Използването на лупа като 

материал би помогнало на децата да се концентрират, да наблюдават отблизо живите 

същества около тях и да търсят детайли. Някои материали, които биха могли да се 

използват в обучение, са: 

Лупа 

Камера 

Бинокъл 

Фотоапарат 

 

Подготовка на наръчник за учителите: 

Наръчникът трябва да е проектиран да насочва учителите и да провежда обученията 

по организиран начин. Ще съдържа описателна, но сбита информация, за да помогне на 

учителите по време на обученията, игрите, упражненията и експериментите, както и 

информация за значението на биосферата и подходящите дейности, които могат да се 

извършват с посетителите/децата. Освен това ще съдържа информация и за това как да се 
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отнасяме с природата, как да се движим на полето, как да наблюдаваме, слушаме и 

забелязваме земята, животните и растенията.  

• Наръчникът за учители може да се състои от 5 главни части. Те са: 

• Човек и природа 

• Биологично разнообразие и значение 

• Защита на природата и зони за опазване в Турция 

• Природно обучение и примерни дейности 

Всяка секция ще е подкрепена от цветни и разбираеми гледки и илюстрации, както 

и примерни практически упражнения свързани с всяка секция в природата.  

 

2.4.  Пример за образователна програма 

 

Целеви групи: 

Пилотните схеми ще включват пробна група от деца на възраст 11-15 години. За 

пилотните схеми е добре да се предвиди сътрудничество с местни училища.  

 

Възрастови групи предвидени за участие в обученията: 

5-6 години: предучилищна възраст; 

7-9 години: деца от начална степен; 

10-11 години: деца от начална и основна степен; 

12-15 години: деца от основна степен и младежи; 

16-18 години: деца в средна степен; 

18 години и нагоре: младежи и възрастни 

 

Тренировъчни групи: 

Студенти (университетски клубове и групи); 

Скаутски групи;  

Специални групи (компании, специфични за туризъма посетители, и др.); 

Групи хора с увреждания (ако условията са адаптирани правилно); 

Деца от Институции за защита на детето и подобни организации; 
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Неправителствени организации. 

 

Цели на обученията 

Целта на планираните обучения е да се изтъкнат ценностите на биологичното 

разнообразие, разбиране на защитата на природата, както и културните ценности пред 

участниците/децата.  

 

Обученията ще служат за пет основни цели на природното обучение: 

-Да се повишат информираността и чувствителността към природата и природните 

проблеми;  

-Да се подобри основната информация и разбиране по отношение на природата и 

нейните функции; 

-Да се постигне засилване на положително поведение и ценности по отношение на 

природата; 

-Да се осигури получаването на умения за идентифициране, проучване и решаване 

на проблеми свързани с природата; 

-Да се осигури активно участие в защитата на природата. 

 

В резултат от участието в обученията от посетителите/децата се очаква да: 

-Имат информация за биологичното разнообразие и неговото значение; 

-Придобият разбиране и информация за природата и отношенията човек-природа; 

-Да се повиши информираността им за защитата на природата, като тази 

информираност да се трансформира в реално поведение в бъдеще; 

-Да получат информация за местния начин на живот. 

 

Съдържание на обученията 

В съответствие с целите описани по-горе, предметите, които трябва да са 

фиксирани в съдържанието на обученията, са следните: 

Биологично разнообразие 

Защита на природата 
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Културни ценности и местни хора 

 

Управление на обучението: 

„Обучение в Природата е експериментално. Провежда се извън клас и се базира на 

активност. Обучението в Природата насърчава учение чрез дейности на място и други 

дейности навън за научаване и развиване на умения чрез контакт с природата.“  

 

Програмите за прилагане при природно обучение трябва да се планират 

интерактивно и трябва да карат младежи и деца да участват активно в учебния процес. 

Тренировъчните програми трябва да са създадени на основата на метода за учене чрез 

опит.  

 

Природното обучение трябва да се фокусира над това да събужда любопитството. 

Поради тази причина, в обученията в центъра и по време на презентациите вътре, трябва 

да се следва метод, който да окуражава децата и младежите да проучват и откриват, вместо 

да им представя дидактична информация.  

 

Програмите покрити от плана ще се изпробват въз основа на установяване на 

индивидуална връзка с природата.  

 

Друга важна черта на тренировъчния метод е, че създадените програми и всички 

програми, които ще се прилагат дългосрочно трябва да дадат възможност на децата и 

младежите да се почувстват част от природата, когато са в природата.  

 

Особено важно за тренировъчните дейности с деца е да се използват концепциите 

приключение и откритие, карайки ги да се включват активно в учебния процес.  

 

По време на обученията, дейностите които ще се вършат с деца трябва да са под 

формата на игра.  
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Учители: 

В природното обучение от всеки учител ще се очаква да играе ролята на гид при 

открития, вместо на учител. Това което се очаква от хората, които са или ще бъдат учители 

в природното обучение, е да са доброволци, любопитни по отношение на обучението и 

способни да споделят своето любопитство с други хора.  

 

По време на трениоровъчните програми е особено важно местните хора да споделят 

с децата и младежите информация за мястото и живота там. Поради тази причина, 

местните хора са естествена част от обученията в центъра и учители в тренировъчния 

център. Освен това при дейности в природата като походи и наблюдение, откриването на 

местности от посетителите/децата заедно под ръководството на местни хора, ще ги 

направи по-забавни и ползотворни. Такава практика ще позволи на местните хора да се 

включат в тренировъчния център и да представят местността, в която живеят.  

 

 

2.5. Използване на средства за масова медия за осведоменост на тема опазване 

на околната среда 

 

Можем да кажем, че медиите са важно средство за обучение по околната среда в 

нашата средство. Законът за околната среда (2006) приписва някои важни задачи на медия 

организациите. Според него „е жизнено важно да има програми в радиото и телевизията, 

които се фокусират над важността на природата и повишаване на информираността за 

околната среда за неформалното обучение. Задължително е за телевизионните канали, 

които са собственост на Турските Радио и Телевизия, както и за частните канали, да имат 

образователни програми минимум два часа на месец, а радио станциите трябва да имат 

такива програми минимум половин час на месец. Много важно е 20% от тези програми да 

са в най-гледаното време. Висшият Съвет на Радиото и Телевизията трябва да следи за 

спазването на тази точка.“ 
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Нещо повече, обществените организации също имат голяма полза от медиите в 

своите дейности свързани с обучение за околната среда. Особено Министерството на 

Храните, Земеделието и Животновъдството често използва медиите за обучение на 

фермерите.  

 

Медиите се считат за важна сила, която упражнява ефект върху обществото и 

следователно се използва като образователно средство, с което да се повиши 

информираността и чувствителността за околната среда в обществото. Макар че нивото на 

четене в страната ни е доста ниско, добре известно е, че нивото на гледане на телевизия е 

високо, а употребата на виртуални медии също е широко разпространена. Със сигурност е 

възможно да има достъп до почти цялото общество и да предава ефективни съобщения.  

 

Въз основа на съществуващите доклади и програми за образованието за околната 

среда в чужбина, се счита, че документални филми и програми за екологичните промени 

поръчани от доброволчески организации са силно ефективни в неформалното образование. 

Освен това, болшинството ученици използват интернет, за да получат информация за 

екологични проблеми. При положение, че интернет е важна комуникационна мрежа в 

момента, е възможно това да се използва за информиране и повишаване на 

информираността за околната среда сред индивидите. Когато екологичните организации и 

предприятия действат по този начин, те трябва да установят сътрудничество, тъй като това 

може да осигури достъп до важна част от обществото. Все пак, при тези дейности трябва 

се вземат мерки за повишаване на знанията и чувствителността на учениците към околната 

среда, за да бъде ефективно екологичното образование.  

 

2.6. Ефектът на публичните организации и организациите от граждански 

общества върху опазването на околната среда 

 

 Ефект на обществените организации: 

В нашата страна се наблюдава следното – формалното или неформалното 

образование като цяло се контролира от правителството като се започне от предучилищна 
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възраст до висшето образование. Също така е известно, че правителството определя 

аспекти от образователната система, като се започне от определяне на курсовете, които ще 

се преподават в училищата до предметите, които ще бъдат част от тези курсове. Освен 

това, както е видно от образователните статистики, образователните услуги в страната се 

предоставят чрез правителството на държавните училища обвързани с Министерството на 

Националното Образование.  

 

Много от министерствата в Турция са директно или косвено свързани с околната 

среда чрез екологични дейности. Известно е, че въпроси като градско планиране, енергия, 

култура и туризъм са директно свързани с околната среда и има министерства, които 

извършват дейности свързани с тези въпроси в страната и тези министерства с обширна 

организационна структура покриваща цялата страна имат достъп до по-голяма част от 

обществото. Освен това, тъй като имат значителна организационна и надзорна власт над 

хората, към които се обръщат, тези обществени организации имат и значителен ефект над 

образованието и повишаването на информираността на обществото.  

 

Министерство и Урбанизация 

 

Министерство на Националното Образование 

Министерството на Националното Образование е включило екологичното 

образование в програмите на предучилищните занимания, основните и средни училища. 

Освен това изпълнява и дейности свързани с екологичното образование чрез проекти 

обхващащи страната и чрез протоколи, които осъществява с други министерства.  

Някои от тези проекти са:  

„Проект за Екологична Адаптация (Еко-Училища)“ 

„Гора в Училище“. 

„Проект за Екологично Образование ‚Малките неща обновяват природата“. 

„Проект за подобряване на информираността по отношение на защитата на 

околната среда“. 
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В допълнение към това, Министерството е спонсор на „Международните 

Олимпийски Игри за Екологични Проекти“ организирани под патронажа на INEPO. 

 

Министерството на Националното Образование служи като управител на 

образователната система, която се оформя от правителството. То взема решенията за 

множество въпроси, от курсовете в училищата до образователните материали. Бихме 

могли да кажем, че от Министерството на Националното Образование се очаква най-малко 

толкова. 

 

Министерство на Здравето 

В сътрудничество с Главната дирекция за Основни Здравни Услуги и Генерална 

Координация на Здравни Проекти, Министерството на Здравето публикува 25 тома за 

употреба  в рамките на Екологичната Здравна Програма, която се провежда от 1994.  

 

Турция участва в Европейската Конференция на Министрите на Околната Среда и 

Здравеопазването и се ангажира да подготви и приложи „Национален План за Детско 

Здраве“ съгласуван с решенията взети на Конференцията. Паралелно с тези действия 

Министерството установи основната рамка на „Национална Програма за Екологично 

Здраве“. Тази програма гласи, че обществото и персонала трябва да се обучат, за да могат 

да предлагат ефективни екологични здравни услуги в рамките на тази програма, като се 

набляга на значението на образованието и се предлагат препоръки по този въпрос.  

 

Министерство на Храните, Земеделието и Животновъдството 

Задачата да обучава и да повиши информираността между населението, което е 

професионално ангажирано със земеделие и животновъдство, като фермерите, бе дадена 

на Министерството на Храните, Земеделието и Животновъдството. Известно е, че почвата 

и водата се използват най-вече в земеделието във връзка с дейностите по земеделската 

продукция. Ясно е колко важно е обучението на население, което може да навреди на 

околната среда и екосистемата чрез необмислени процедури (неправилен контрол над 

вредителите и др.) от страна на население, което живее в близост с природата.  
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Дейностите на министерството свързани с обучение на фермерите включват 

проекти в сферата на земеделието и животновъдството, телевизионни програми, 

публикации в пресата, и организиране на национални фото конкурси.  

 

Такива проекти и дейности са: 

Проект радиопредавания за Ориентация за Развиетие на Земеделска Продукция 

Проект за обучение и радиопредавания за GAP Зона 

YAYÇEP (Неформален проект за Обучение на Фермери) 

Еко-земеделие 

Плодородни Почви 

Уеб земеделие ТВ 

Национален фото конкурс за земеделие и хора  

Секторите за храни, земеделие и животновъдство като основно владение на 

Министерството са директно свързани с природната околна среда и Министерството се 

фокусира над неформално обучение на участниците в тези сектори свързани с околната 

среда.  

 

Министерство на Културата и Туризма 

Екологичните дейности на министерството са основно за защита на околната среда 

и подобряване на екологичната информираност. Министерството изпълнява тези дейности 

заедно с Главната Дирекция за Проучване и Образование, Главната Дирекция за 

Инвестиции и Предприятия, Браншовата Дирекция за Предотвратяване на Екологични 

проблеми и Подсекретариат за Пресата и Връзки с обществеността.  

 

Браншовата Дирекция за Предотвратяване на Екологични Проблеми е създадена 

като част от Министерството, която да провежда дейности свързани с околната среда; 

дейности, които да подобряват устойчивия туризъм и да постигнат икономическите и 

социални ползи, които се очакват от туристическия сектор в сътрудничество със 

заинтересованите обществени организации и предприятия, частния сектор, 
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неправителствени организации, национални и международни екологични организации и 

хора като цяло. Министерството провежда следните дейности: 

Син Флаг 

Контрол на вредители в туристически локации 

Оценка на влиянието над околната среда 

 

Министерството на Културата и Туризма има важната отговорност да защитава 

историческото, културно и природно наследство на страната и да го предава на бъдещите 

организации във вида, в който го е получило. Поради тази причина, екологичното 

образование наблягащо на значението на тези аспекти е от особена важност при 

повишаването на информираността в това отношение.  

 

Министерсто на Енергията и Природните Ресурси 

В днешно време важността на енергията и енергийните ресурси е общоизвестен 

факт. Газовите емисии вследствие от употреба на енергия се считат за един от най-

големите замърсители на околната среда и източниците на възобновима енергия се считат 

като решение на този проблем. От тази гледна точка, тъй като е зависима от чуждестранни 

изпълнители, за нашата страна е много важно да използва възобновяеми енергийни 

ресурси и да повиши енергийната си ефективност. И тъй като Министерството на 

Енергията и Природните Ресурси поема тези задачи като експерт по тези въпроси, от него 

се очаква да изпълнява екологични дейности и екологично обучение. Министерството 

извършва дейности като енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и 

атомна енергия. В този контекст, то издава наредби и изпълнява международни спогодби.  

 

Министерството организира дейности като част от Седмицата за Пестене на 

Енергия през втората седмица на януари всяка година чрез Съвета за Координация на 

Енергийната Ефективност. В рамките на тези дейности се организират състезания по 

рисуване и истории сред учениците на началните и основни училища и в сферата на 

проектите сред учениците от гимназиите и други подобни училища, в сътрудничество с 
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Министерството на Национално Образование и ТУБИТАК (Турски Център за научни и 

технологични проучвания) под заглавие „Енергийна Ефективност“. 

 

Освен това, Министерството организира семинари за повишаване информираността 

на учениците за енергийната ефективност и осигурява различни документи за учениците и 

учителите в тази насока. Също така провежда семинари за обществени организации и 

предприятия върху енергийната ефективност като част от вътрешни програми за обучение. 

Освен това, Министерството е подготвило филми за енергийната ефективност за 

излъчване по TRT канали с цел да се увеличи ефективността на проучванията върху 

пестенето на енергия в страната и да се повиши информираността сред хората за 

енергийната ефективност, в сътрудничество със Съвета за Координация на Енергийната 

Ефективност и TRT.  

 

Като обществени организации, Министерствата провеждат дейности за екологично 

образование на базата на проекти, които са свързани с услугите попадащи в сферата на 

всяко от тях. Забелязва се, че съществуващите дейности са свързани със специфични 

въпроси отправени към определени части от населението и че продължителни дейности за 

образоване на по-големи части от населението са рядкост.  

 

От друга страна, можем да кажем, че Министерствата не използват медиите като 

ефективно и широко разпространено средство за обучение и излъчванията на 

Министерствата не са в най-гледаното време и съответно са неефективни. В добавка към 

Министерствата включени в тези дейности, можем да кажем, че Министерството на 

Транспорта и Министерството на Науката, Индустрията и Технологиите също имат близка 

връзка с околната среда.  

 

Въпреки това, тези две Министерства не провеждат особени дейности за 

екологично образование. Имайки предвид, че индустриализацията е един от важните 

фактори свързани с екологичните проблеми, от Министерството на Науката, Индустрията 

и Технологиите се очаква да взема по-активно участие в екологичното образование.  
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Ефект на неправителствените организации 

Бихме могли да кажем, че главната функция на неправителствените организации е 

да информират обществото. Неправителствените организации действат като пионери в 

повишаването на обществената информираност и създават политическо напрежение, за да 

подтикват правителствата към действие. Точно тази функция е подчертана в доклада 

„Общото ни бъдеще“ на Световната Комисия за Околната Среда и Развитие.  

 

В наши дни неправителствените организации са се превърнали в ефективни групи 

упражняващи натиск в доста страни. Увеличаването на членовете им, както и приходите 

им, са им позволили да постигнат настоящия си статут. Сега неправителствените 

организации не само се считат за организации, които формират общественото мнение, за 

да подтикват правителствата да вземат необходимите мерки по отношение на 

екологичните въпроси, но и се приемат като ефективни сили, които трябват да имат ефект 

над политическите и стратегически решения, които се вземат в тази насока.  

 

В Турция има голям брой общности и фондации установени на доброволческа база 

за конкретни цели свързани с природата. Някои от тези общности и фондации действат на 

местно ниво, някои от тях са организирани в национален мащаб, обръщат се към повече 

хора и предприемат сериозни функции за екологично образование.  

 

Докато някои от тези организации остават ограничени в някои отношения, други се 

ангажират с екологичните въпроси от холистична перспектива. Поради тези причини, 

основните дейности, които се считат важни за екологичното образование и се изпълняват 

от общности и фондации основани в Турция, за да работят по екологични проблеми и 

околната среда, са разгледани отдолу: 
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 ГЛАВА III: ПРАКТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ  

 

 3.1. Най-добри практики за опазване на околната среда в Европейския Съюз 

и техен анализ  

  

 Политиките, целите и принципите за опазване на околната среда на ЕС са 

дефинирани като определяне на същността и целите на индивидуалната околна среда. 

Политиката по опазване на околната среда, в нейния най-широк смисъл, се състои от 

съвкупност от мерки и приети принципи, които да бъдат предприети в бъдещи периоди за 

разрешаването на проблемите на околната среда. Накратко, целите на ЕС политиката за 

опазване на околната среда включват елиминиране, намаляване и предотвратяване на 

замърсяването, опазване на природата и природните източници от вредно въздействие 

върху екологичния баланс и гарантиране на тяхното рационално управление и развитие. 

Целите включват още насоки за подобряване състоянието на околната среда, гаранции за 

това влиянието върху околната среда да бъде вземано под внимание по отношение на 

градското планиране и ползването на земята и търсене на решения на проблемите на 

околната среда с държави, извън ЕС страните-членки, особено международни 

организации.  
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 Принципите, на които се основават мерките, които да бъдат предприети от Съюза 

в борбата с екологичните проблеми, са изложени в параграф 2 на член 130 R от Договора 

на Европейския съюз за околната среда. Съгласно тази разпоредба, Съюзът взема предвид 

принципите на "полагане на грижи, предприемане на мерки", "превенция в източника" и 

"замърсителят плаща". Принципът "превенция" е продукт на подход, който предпочита да 

вземе предпазни мерки, преди проява, като се опитва да избегне вредата. Този принцип е 

приложим, само ако има конкретна опасност. 

 

 Ако опасността се основава на научна несигурност, а не на "реална", приложим 

става принципът "задължение за грижа", а не принципът на превенцията. Превенцията в 

източника беше предложена за първи път в Третата програма за действие в областта на 

околната среда. Предвижда се, че замърсяването и екологичните щети трябва да се 

предотвратят на възможно най-ранния етап, т.е. при източника. Ако замърсяването на 

околната среда не може да бъде напълно избегнато, то трябва да се поддържа поне толкова 

ограничено, колкото е възможно още от самото начало (Durmaz, 2004). Принципът на 

"почтеност" изисква принципите за опазване на околната среда да бъдат интегрирани в 

други политики на Съюза, или по-ясно, когато се създават и прилагат други политики, 

трябва да се взема в предвид опазването на околната среда. 

 

 Развитие на политиките за околната среда в Европейския съюз  

 За първи път през 1971 г. беше разгледан сериозно въпросът за проблемите на 

околната среда в ЕС и Комисията на Европейските общности публикува декларация за 

политиката на Съюза в областта на околната среда. През 1972 г. Комисията публикува 

нова декларация в съответствие с предложенията на държавите-членки и частни 

организации. Тази декларация обхваща определянето на мерките за замърсяване на водата, 

въздуха и шума, приемането на мерки за опазване на природната среда и хармонизирането 

на законодателството на държавите-членки (Egeli, 1996). По време на европейската среща 

на върха, проведена в Париж през 1972 г., девет държави-членки подчертаха важността на 

политиките на ЕС в областта на околната среда и поискаха да се създаде активна програма. 
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В съответствие с решенията, взети на срещата на високо равнище, на 20 декември 1973 г. 

влезе в сила 5-годишен Европейският план за действие в областта на околната среда.  

 

1. План за действие: План, обхващащ годините 1973 и 1976 г. В рамките на този план, 

Общността създаде три категории действия; да се предотвратят и намалят замърсяванията 

и шумовите фактори, да се подобрят условията на живот и околната среда, да се развие 

сътрудничеството с международните организации (Budak, 2000). 

 

 

2. План за действие: Програмата, проведена между 1978 и 1982 г., е продължение и 

разширяване на първия план. Този план е приоритет, за да се предотврати замърсяването 

на водата и въздуха. За първи път беше въведена и оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС). След тези два плана за действие, ЕО взе следните решения. 

 

- Предотвратяването на вредата е по-ефективно, отколкото опити за отстраняването й, след 

нейната поява,  

- Принципът "замърсителят плаща", 

- Принципът за отчитане на въздействието на всяка дейност върху околната среда, 

-Това е принципът за справяне с екологичните действия на най-подходящото и приемливо 

ниво 
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3. План за действие: Програмата от 1982 г. до 1986 г. обхваща теми, които не са 

включени в първите два плана за действие. В контекста на програмата: Хармонизиране на 

политиката в областта на околната среда с други политики, подготовка на процедура по 

ОВОС, приоритизиране на екологични въпроси в някои важни точки. 

 

4. План за действие: Между 1987 и 1992 г. беше въведен четвъртият план за действие в 

областта на околната среда. В рамките на този план са заложени четири основни теми. 

Това са, съответно, предотвратяване на замърсяването, регулиране на експлоатацията на 

ресурсите, развитие на международни дейности и поддържащи средства (Egeli, 1996). 

Освен това, питейната и морската вода са включени в приоритетните точки в Четвъртия 

план за действие. През този период, с оглед на "общественото здраве", в дневния ред на ЕС 

бяха разработени регламенти относно качеството на питейната вода, качеството на водата 

и качеството на водата в районите за производство на аквакултури. 

 

5. План за действие: Политиката в областта на околната среда придоби ново измерение в 

резултат на новата декларация, подписана, заедно с Договора от Маастрихт, на 

Конференцията на ООН за околната среда и развитието, на 7 февруари 1992 г. и влязла в 

сила на 1 ноември 1993 г. (Будак , 2000). Тази програма, включваща периода 1993-2000 г., 

разглежда замърсяването на околната среда преди основните теми на защита и принципа 

на споделената отговорност (Турция Environmental Foundation, 1998). 

6. План за действие: Този план, влязъл в сила на 24 януари 2001 г. и наречен "Нашата 

околна среда 2000 нашето бъдеще, нашият избор", постави основните цели за следващото 

десетилетие. Изменението на климата, природа и биоразнообразие, околна среда и здраве, 

природни ресурси и отпадъци са четирите основни теми на програмата (Фондация за 

околна среда на Турция, 1998 г.). Целта беше този план да бъде завършен през 2010 г. 
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 Екологичното образование в света и в Европейския съюз относно 

осведомеността на младите хора за опазването на околната среда  

 

 Първите изследвания в областта на екологичното образование се явиха  

природозащитни изследвания и протекционизъм. За първи път, на Деня на Земята през 

1970 г. беше планирано Екологично образование.  То информира, предоставя информация 

и се грижи за принципите на екологичното образование. На международно равнище, 

първата институция за цялостен подход към опазването на околната среда е Организацията 

на обединените нации (ООН). Организацията на обединените нации проведе първата си 

среща "Човешка среда" в Стокхолм през 1972 г., а на 5 юни – първият ден от тази 

конференция, навсякъде се отбелязва като Световен ден на околната среда всяка година, 

като на този ден се провеждат различни дейности. През 1975 г., въз основа на 

Стокхолмската декларация, в допълнение към Програмата на ООН за околната среда 

(UNEP) беше даден старт на Международната програма за екологично образование (IEEP). 

 

 Междуправителствената конференция за екологичното образование в Тбилиси 

през 1977 г. беше призната за продължение на инициативите на ЮНЕСКО и Програмата 
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на ООН за околната среда в международната общност, като посочи необходимостта от 

международно сътрудничество в областта на екологичното образование. Декларацията и 

препоръките от Конференцията в Тбилиси представляват крайъгълен камък за 

"екологичното образование", за да може то да заеме мястото си в образователния процес. 

Документите, описани по-горе,  заедно с широката рамка на екологичното образование на 

национално и международно ниво определят естеството, целите и педагогическите 

принципи. В началото на Международния конгрес по екологично образование и обучение 

през 1987 г., проведен в Москва съвместно с ЮНЕСКО и Програмата на ООН за околната 

среда (UNEP), трябваше да бъде определена международната стратегия за екологично 

образование за1990 г. в рамките на Декларацията от Тбилиси. През 1987 г. "Докладът за 

Нашето общо бъдеще" на Световната комисия за околната среда и развитието на ООН или 

"Докладът на Брундтланд" представи нова перспектива на усилията за устойчиво развитие. 

 

 Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де 

Жанейро, Бразилия, на 3 и 14 юни 1992 г., се състоя не само само за лидерите, но и с цел 

обединяване на представители на активни групи като международни и регионални 

организации, доброволчески организации, жени, деца, коренно население, фермери, 

работници. След тази среща беше публикувана програма "Дневен ред 21" и допълнения, 

които прибавиха ново измерение към "екологичното образование". По този начин 

гражданските общества правят опити да направят по-ефективно участието на хората в този 

процес, извън учебната среда. 

 

 През 1997 г., за да допринесе за изпълнението на работната програма на 

Комисията за устойчиво развитие на Организацията на Обединените Нации, се проведе 

конференция в Солун, озаглавена "Международна конференция за околна среда и 

общество: Образование за устойчивост и общностно съзнание". 

 

 Цели, намерени и принципи на образованието за опазване на околната среда 

според Декларацията от Тбилиси.  
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 Декларацията за съответствие гласи, че Декларацията от Тбилиси все още е 

изцяло в сила и задава насоки за необходимото обучение в областта на устойчивото 

развитие. 

 

 

 

 

 

Цели на образованието в сферата на околната среда;  

 

• Да се развие осъзнаване и чувствителност на връзките между икономическите и 

социалните, политическите и екологичните събития в градските и селски райони; 

 

• да се даде възможност на хората да придобият необходимите знания, ценностни 

преценки, нагласи, отговорности и умения за опазване и подобряване на околната среда; 

 

• да се създават нови форми на поведение по отношение на околната среда, както в 

отделните индивиди, така и в обществото като цяло. 

 

Намерения на образованието в сферата на околната среда: 
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• СЪЗНАНИЕ: Гарантиране, че човек и общество получават осведоменост и осъзнаване на 

цялата си среда и проблеми; 

 

• ЗНАНИЕ: Гарантиране, че човек и общество имат основни знания и опит за околната 

среда и нейните проблеми; 

 

• ВНИМАНИЕ: Гарантиране, че човек и общество притежават определени стойностни 

оценки и чувствителност към околната среда, както и желание за ефективно участие в 

опазването и подобряването на околната среда; 

 

• УМЕНИЯ: Да даде възможност на хората и общностите да идентифицират и решават 

екологични проблеми; 

 

  • УЧАСТИЕ: Да даде възможност на хората и обществата активно да участват на всички 

нива, за да работят по решаване на екологични проблеми. 

 

 

 Класифицираните общи цели на екологичното образование, приети в световен 

мащаб от Декларацията от Тифлис, бяха превърнати в специални целеви клъстери на 

четири нива от IEEP, включително измерението за устойчиво развитие, взето на 

Световната среща на високо равнище през 1992 г. 

 

 Първото ниво е насочено към това обучаемите да бъдат информирани за 

екологията, така че да могат да вземат правилните решения за околната среда (да изпълнят 

целите на ПОЗНАНИЯТА). 

 

 Второ ниво, клас ПОЗНАНИЕ и СЕРТИФИКАТ и ОТНОШЕНИЕ отговаря на 

целите; Става въпрос за поведение на хората, вземащо в предвид опазването на околната 

среда. 
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 Третото ниво е когнитивен процес или ниво на УМЕНИЯ; умения за изследване, 

изследване и оценяване и формиране на преценки за стойност. 

 

 Четвъртото ниво включва развитието на КОНКРЕТНИ УМЕНИЯ по отношение 

разрешаването на екологични проблеми.  

 

 

• Образованието, свързано с опазването на околната среда не трябва да бъде просто 

предмет, добавен към съществуващата образователна програма, а трябва да бъде 

включено в програмата на всички ученици, независимо от тяхната възраст.    

• Предметът трябва да присъства във всички официални и неофициални програми 

като част от един непрекъснат органичен процес . 

• Основната цел е обучение на студенти посредством координация на 

мултидисциплинарни и научни дисциплини или най-малкото даване на 

възможност на хората да участват в процес на вземане на решения (Конференция в 

Тбилиси, Окончателен доклад, 1977, стр. 29) . 

 

 

 Ситуация в Турция  

 Когато разглеждаме общите цели на програмите за начално образование, може да 

се заключи, че концепцията за околната среда е включена в тях. Когато програмите за 

начално образование се разглеждат цялостно по отношение на целите, съдържанието и 

постиженията, 

 (1) живи същества в непосредствена близост, 

 (2) собствената / непосредствената заобикаляща среда на студента и 

 (3) се възприема като опазване на околната среда, но социалната и културна среда 

бива пренебрегвана. 
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 В допълнение, концепциите, свързани с околната среда, се разглеждат най-вече 

като част от часовете по наука и технологии, като определена информация бива 

представена и в часовете по науки за живота и социални  науки. 

 

 Образование в сферата на опазване на околната среда в Европейските държави  

 В образователните програми на Европа (Финландия, Ирландия и др.) понятието за 

околната среда е въпрос, който се разглежда дори в класове като визуални изкуства или 

история. От тази гледна точка, може да се каже, че с понятието за околна среда в 

програмата се борави с ограничено разбиране, което се разглежда като част от 

признаването и опазването, а също и като част от научното образование. 

 

 Когато програмите за начално образование се разглеждат както по отношение на 

общи, така и конкретни цели, може да се каже, че проблемите и постиженията по 

отношение на устойчивото екологично образование не са от качеството и количеството, в 

които трябва да присъстват в образователните програми. 

 

 Сред седемте приоритета, включени в обновената стратегия на Европейския съюз 

за устойчиво развитие в програмите за начално образование, 

 1) изменение на климата, 

 2) социална интеграция, население и миграция, 

 3) борбата срещу глобалния глад, 

 4) заплахи за общественото здраве и 

 5) се вижда, че въпросите, звената и постиженията, свързани с проблемите на 

устойчивия транспорт, не са толкова много или са изключително малко. 

 

 По отношение на чиста енергия, постиженията на учениците в програмите са 

насочени най-вече към слънчевата и геотермалната енергия, но не и към други 

възобновяеми енергийни източници като вятър, биоенергия, вода и енергия на приливите и 

отливите. По отношение на консервацията на природните ресурси има известни 

постижения по отношение на екосистемите и въпросите, свързани с биологичното 
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разнообразие, но някои от въпроси от стратегията са или ограничени (рециклиране), или 

насочени към опазване, а не развитие (селско стопанство, горско стопанство). 

 

 От друга страна, постиженията на учениците са по-скоро на местно ниво, а не 

глобални и са съсредоточени върху национални проблеми. Концепцията за околната среда 

трябва да включва не само най-близката околна среда, но и отдалечената такава. С други 

думи, малко или нищо е споменато по екологични въпроси, мерките за защита или 

развитие на света, който свързваме с Европа или света. Въпреки, че е важно да се 

подчертае трансформирането на екологичното образование в устойчиво екологично 

образование в споразуменията на Европейския съюз, се вижда, че устойчивото екологично 

образование все още не е част от нашата образователна система. В някои програми за 

страни-членки на Европейския съюз, екологичното образование се предлага като отделен 

курс, някои от които се преподават интердисциплинарно или като част от различни 

курсове. Като цяло, екологичното образование е по-широко включено в някои курсове 

като публично образование, природа и общество, освен научни курсове с 

интердисциплинарен подход. 

 

 Впечатляващи практики, представящи предимствата на опазването на 

околната среда  

 

 Повлияни от парниковият ефект на газовете, отделяни в атмосферата през 

последните 100 години; Повишението на температурата, което може да бъде измерено на 

земята, доведе до понятието "глобално затопляне" в живота ни. От полярни ледени шапки 

до опустиняване, от изчезване на видовете до покачване на морското равнище, 

човечеството е изправено пред редица последствия. Екологичните организации и марките, 

които подкрепят тази ситуация, достигат до интересни рекламни материали, в борба с 

всичко това, което не може да се поправи. Тези рекламни кампании повишават още 

осведомеността сред младите хора. 
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1.Помагайки на тях, помагаш на себе си.  

 

2. Каквото и да правиш, го правиш на себе си.  
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3. Вашите козметични продукти, първо се тестват върху тях. 

 

4. Нашето бъдеще е нашето наследство. Мръсен плаж, мръсна почистваща ръкавица. 
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5. Нашата планета заплаща много висока цена за всяко отрязано дърво. 

 

6. Една стъклена бутилка, изхвърлена в морето се разгражда за един милион години; една 

пластмасова бутилка се разгражда за най-малко 450 години 
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7. Използвайки найлонови торби, убиваш животни. 

 

 

8. Мисли за него, като за дете. 
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9. Би ли искал да това да бъде твоето хоби 

 

10. Дезертификацията убива 6 000 вида годишно. 
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11. Всяка изминала минута може да  доведе до тяхната смърт.  

 

 

12. Климатичните условия се променят ден след ден, в следствие на глобално затопляне. 
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13. Колко животни заплащат за вашата козметика с живота си? 

 

 

 

14. Животните не са клоуни в плен. 
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15. Всеки път, когато включите лампата, вие допринасяте за стопяване на полюсите. 

 

 

16.  Екзотичните животни не са сувенири. 
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17. Глобалното затопляне ще ги остави без дом. 

 

 

18. Това не е топка от вашите игри.  
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19. Приятелите са за обичане.  

 

 

20. Не забравяйте, че всеки път когато издърпвате хартията, светът, се смалява. 
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 21. Не можете да ги поправите. 

 

 

 

22. Неговите очи виждат само неговия дом. 
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23. Рециклирайте, за да предпазите природата. 

 

24. Все още не е твърде късно за горите. 
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25. Всяка минута изчезва 15 мили гора.   

 

26. Фондация за опазване на дивата природа: Страшно, още по-ужасяващо. 
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27. Ако вие не ги съберете, те ще го направят. 

 

 

 

 Пример Финландия:  

 Световен фонд за дивата природа (WWF) във Финландия: "Спрете глобалното 

затопляне", Световен фонд за дивата природа:  

 

 Кампанията за социална отговорност е информативен проект, който има за цел да 

мобилизира хората да обърнат внимание на възникващите екологични проблеми, в 

резултат на, до голяма степен, предизвикани от човека действия и безотговорно поведение, 

и включва разказ за околната среда и екологичната устойчивост, които са сред основни 

цели на Световния фонд за дивата природа. През 2007 г. от финландския клон Световния 

фонд за дивата природа бяха разпространени три вида статични послания, за да се обърне 

внимание на биологичното разнообразие и да се предприемат спешни действия. 
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 Посланията са провокативни, шокиращи и изненадващи. В плакатите на 

кампания, насочена към екологичния проблем, като видове, застрашени от глобалното 

затопляне бяха използвани пингвини, полярни мечки и тюлени. „Спрете глобалното 

затопляне – сесия от плакати за рекламната кампания“. В посланията всички животни са 

показани на места, извън техното естествено местообитание.  

 

 Обикновено тези животни са изобразявани като бездомни хора, живеещи в 

крайните улици на града, ако хората не могат да действат срещу глобалното затопляне, не 

само животинските популации, но и хората ще страдат от земетресения, цунами, 

наводнения и изригвания. Докато кампанията разбужда емоциите, от друга страна се 

предприема смесен подход, който се стреми да представи измеренията на яростта в 

хумористична рамка. Плакатът за "БЕЗДОМНИ ПОЛЯРНИ БИРИ" бе показан за пръв път 

през февруари 2007 г. в крайните райони на страната заради климатичните промени, които 

възникват в резултат на глобалното затопляне. 
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 ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ПРАКТИКИ 

  

7 0  

 

 

 В резултат на изследванията, проведени от Организацията за глобално затопляне, 

полярните мечки показват, че са влезли в категорията "изчезващи животни" поради 

глобалното затопляне и след 2050 г. две трети от полярните мечки ще изчезнат.  В наши 

дни някои от полярните мечки гладуват в резултат на глобалното затопляне, поради 

изчезване на видове, които отговарят на хранителните им нужди. Има се за цел да се 

постигне информираност чрез показване на полярната мечка, която е най-големия хищник 

на полюса, в ситуация на безнадеждност и глад.  В резултат на загуба и намаляване на 

качеството на околната среда, може да бъде отправено послание, като се подчертае 

необходимостта от предприемане на предпазни мерки.  Необходимо е да се предприемат 

спешни планове като се привлече внимание. „Глобално затопляне“ е изписано в червено, 

като си кореспондира със „СПРИ“ и се цели да се подчертае опасността, която очаква 

живите същества. Тази бъдеща опасност е показана в зелен цвят и е създадена фантастична 

атмосфера.  Лозунга „Можете да спрете глобалното затопляне“ подчертава, че решението 

действително е във вашите ръце. 
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 Пояснение към посланието "Животните по света губят своето местообитание 

поради изменението на климата" – това може да се избегне като действате сега, като 

изберете хибридно (бензинов и електрически автомобил) или екологично съобразно 

превозно средство. Посочва се, това, което може да направи всеки индивидуално за 

устойчивостта на живота е използването на екологични превозни средства за да се 

предотврати замърсяването на въздуха, така че обществото да бъде призовано да бъде 

„отговорно“ и са откаже от съществуващите си навици. 

 

 Лошото състояние на околната среда е представена като се използва поднасяне на 

информацията с зелена светлина в банерите, което е с определена техническа преспектива.   

    

 Различни значения са формирани посредством вертикални и хоризонтални 

стилове, използвани в плаката. Хоризонталните линии (път, етаж от сграда) и 

вертикалните линии (разположение на сграда) са срещуположни. Динамиката, създадена 

от хоризонталните линии, предава чувство на непоколебимост спрямо вертикалните 

линии. Вертикално Полярните мечки са само в полюсите през 2050 г., www.kuresel, 

isinma.org/camponet/option.com. Докато формите са неподвижни, неблагоприятните 

ситуации, поставени около формите (глава на луната, тръбите на канализацията) създават 

емоции. Използвайки кодове в плаката, Полярната мечка мълчаливо е показана като 

„бездомна“. Всички семиотични елементи, използвани в рекламата са свързани помежду 

си. По този начин зрителят вижда ясно трансформацията и се създава желание за действие. 

 

 Когато бъде анализиран езиково и визуално рекламния кадър „Бездомна полярна 

мечка“  равнището на тълкуване на 

- Природа 

- Бедност 

- Неспазване  

- Смърт 

- Отчаяние 

http://www.kuresel/
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- Липса на съзнание 

- Биологична устойчивост 

- Е възможно да се достигне до важността на показаното.  

 

Основните отговори, които възникват в този контекст са следните: 

- Природа / Култура 

- Затвор / Съществуване 

- Смърт / Живот 

- Липса на съзнание / Съзнание 

- Биологична устойчивост /  Биологично отсъствие 

- Жизненост / Безжизненост 

Отчаяност / предпазливост 
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РАЗДЕЛ IV: ПРИМЕРИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА 

ПРОМОТИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА СРЕД 

МЛАДЕЖИТЕ 

 

 Социалният маркетинг се появява през 50-те години на 20-ти век и започва да се 

изучава в дълбочина през 70-те. Ролята на маркетинга се изразява чрез принос към 

икономическа, както и културна промяна. Социалният маркетинг се възползва от 

традиционния маркетинг, за да може да промени индивидуалното и социално поведение 

както е нужно. Това е свързано с ‚маркетинговото‘ измерение на социалния маркетинг. 

Социалният маркетинг има четири фокусни точки: здраве, предпазване от вреди, движение 

на хора и околна среда. Това е премахването на екологичните проблеми произлезли от 

човешкото поведение и възприемането на екологията в точката на създаване на човешката 

воля за другите. Ролята на консуматорството на индивидите в унищожаването на околната 

среда е предмет на дебат. Следователно се счита, че ролята на индивидите за решаване на 

екологичните проблеми нараства постепенно. Фокусът на неправителствените 

организации (НПО), които работят в сферата на екологията, също променя поведението 

към околната среда по нужния начин.  

 

 Кампанията и агитацията, която се оценява в рамките на комуникацията на 

социалния маркетинг, е едно от средствата, които се използват за привличане на внимание 

към екологичните проблеми и да допринесат за желаната промяна в поведението към 

околната среда. По отношение на маркетинга, кампанията се определя като провеждане на 

комуникационни дейности за достигане на определени резултати в определени части на 

обществото в определен период и проектиране на процесите, които ще осигурят събиране 

на информация чрез медиите. Има два основни вида социални кампании: кампании за 

промени в индивидуалното поведение и кампании с обществен интерес. Когато се 

разглеждат от гледната точка на вида поведение, което трябва да се промени, се вземат 

предвид 4 теми: кампании за социален маркетинг, образователни кампании, кампании за 

действие, поведенчески кампании и кампании ориентирани към стойността. Процесът на 
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кампанията ще се променя в зависимост от целта. Докато комуникационната стратегия се 

разработва, се посочва, че трябва да се определи подход.  

 

 Интегрирана маркетингова комуникация означава, че всички елементи на 

маркетинга се смесват и комуникационните дейности се изпълняват по такъв начин, че да 

се подкрепят и подсилват взаимно. В комуникацията на кампанията се предполага всички 

елементи да са проектирани да се подкрепят взаимно започвайки от тази гледна точка. 

Котлър и Лий казват, че главното послание трябва да се идентифицира най-вече с 

промоцията на кампанията. Трябва да се внимава да не се дават послания по време на 

кампанията, които да водя в същата посока и главното послание да е значимо, различно и 

правдоподобно. В последно време концепцията за онлайн агитация се развива бързо 

заради наличието на социални медии. Заради връзките, които хората създават помежду си, 

социалните медии са привлекателни за социални кампании.  

 

 Например:  

 Има много организации на гражданското общество, асоциации и фондации, които 

осигуряват информация за екологични проблеми в света и Турция и регулиране на 

различни дейности по екологично съзнание. Големите банкови институции в Турция, като 

се започне с İşbank, и Tema (Фондация Турция за борба с почвената ерозия,  за залесяване 

и защита на природните ресурси) провеждат заедно с „Всичко започва със защитата на 

дърво!“ Кампания Проект Максимум Стил Кард и в същото време общество в полза на  

добрите страни на кампания със съдържание от доставчика. За да подкрепи Фондация 

Тема, която провежда дейности за обучаване и повишаване на общественото съзнание за 

защита на природните ресурси и екологичното здраве на страната, за борба срещу 

ерозията, почвената покривка и важността на залесяването, и Фондация Тема, всеки, който 

желае може да помогне за проекта, включително със залесяване, в съответствие с тези 

цели.  

 

 Освен че допринася за екологичните кампании в Турция и има големи 

постижения в области като борба с ерозията и залесяването, Фондация Тема заедно с 
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Isbank, която предлага своята Максимум кредитна карта като продукт, който има социални 

ползи за обществото и също така подпомагат околната среда избирайки тази продуктова 

комуникация. Освен това се стремят да създадат осведоменост за околната среда сред 

целевата група като подчертават, че Isbank произвежда този продукт от рециклирани 

карти, които не вредят на околната среда. 
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 ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ПРАКТИКИ 

  

7 8  

 

   

Образец на плакат „Максимум Тема Карта“ подготвен за кампанията „Всичко започва с 

едно дърво“. 
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 В рекламния постер на банковата карта от проекта направен през 2010 има 

податели, които описват ползите на Фондация Тема и така подтикват целевата група да 

използва този продукт. За тази кампания са направени рекламен филм и три банера. В 

трите постера изготвени за продукта са използвани различни изображения на животни, 

които изпращат посланието „природа“.  

 

 Забележително е, че в статичната комуникация, която убеждава целевата група да 

изпълни определена цел, се репликира продуктовата идентичност на всички визуални и 

езикови послания. Следователно, неправителствената организация, която е загрижена за 

природата, се опитва да привлече целевата група с имената на институциите Фондация 

Тема и Isbank, банка с традиции. Чрез включване на хумористично съдържание на  

комуникацията е направена внимателна редакция и обществото е насочено към пазаруване 

и социални цели в тази посока. Интересно е, че заекът е представен като илюстрация, а не 

като реална снимка. В същото време е изненадващо, че заекът е представен хумористично 

с четка за зъби. Смисълът на посланието не е, че то е явно или не; в този контекст 

посланието е насочено само към индивиди, които притежават съответната култура.  

 

При анализ на лингвистичните и визуални послания на рекламните изображения на 

Максимум Тема Карта се открива следното: 

Природа/култура 

Елитизъм 

Да имаш съзнание 

Лукс 

Живот 

Виталитет 

Да бъдеш внимателен 

Въпрос на постигане на това, което се показва като биологична устойчивост 
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Основните противоречия, които възникват в този контекст, са следните:  

Природа/ култура 

Избирателност/ небрежност 

Съзнателност/ несъзнателност 

Вземане на мерки/ не вземане на мерки 

Лукс/обикновеност 

Биологична приемственост/ биологични липси (изчезвания на видове) 

Живот/ смърт 

Виталитет / безчувственост  
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РАЗДЕЛ V: МАРКЕТИНГ КАМПАНИЯ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА НАЧИНИ ЗА 

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ  

 

 

 

 

 

 

 Видно е, че екологичните социални кампании в страната през последните 5 

години са насочени интензивно към развиване на съзнание за околната среда в 

обществото. При специфични поведенчески модели, работата със специфични целеви 

групи и разработването на подходяща стратегия са част от кампаниите. Темите включени в 

кампаниите са намаляването на биологичното разнообразие, намаляването на горите и 

увеличаването на пустините, правата на животните и глобалните промени в климата. 

Въпреки това, не е имало кампании за проблеми като замърсяването на въздуха, водата, 

реките и езерата, шумовото замърсяване, храни с хормони и нарастването на населението/ 

урбанизацията.  
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 Може да се спори, че са нужни нови социални маркетингови кампании в 

допълнение към съществуващите социални маркетингови проекти. Установено бе, че 

значителен брой кампании не са били насочение към специфични целеви групи. Това може 

да се възприеме като липса на екологични социални кампании. Счита се, че пазарното 

сегментиране и подбора на целева публика ще допринесат за по-ефективно провеждане на 

социалните маркетингови кампании.  

 

 При екологичните, социални маркетингови кампании, подходящите послания се 

определят в процеса на комуникация, използват се различни предмети за привличане на 

вниманието, и са включени различни източници за послания според пола и възрастта. Що 

се отнася до комуникационните канали използвани в кампаниите, връзките с 

обществеността и продажбите се явяват важни комуникационни канали с разнообразие. 

Местата за социално споделяне са широко използвани като комуникационни средства. 

Това показва, че екологичните НПО използват нови средства за комуникация, които са в 

съответствие с промените в комуникациите през последните години. Тази тенденция е 

особено полезна за достигане до младежите, които широко използват социалните медии. 

Комерсиалните реклами са широко използвани в социалния маркетинг. Не е имало много 

кампании, в които различни НПО да си сътрудничат. Много от кампаниите са подкрепени 

от проекти. Някои неправителствени организации изглежда работят само на база проекти и 

не са стартирали кампании.  

 

 5.1. План на маркетинговата компания 

 Местата за социално споделяне са широко използвани като комуникационни 

средства. Това показва, че екологичните НПО използват нови средства за комуникация, 

които са в съответствие с промените в комуникациите през последните години. Тази 

тенденция е особено полезна за достигане до младежите, които широко използват 

социалните медии. Комерсиалните реклами са широко използвани в социалния маркетинг. 

Не е имало много кампании, в които различни НПО да си сътрудничат. Много от 

кампаниите са подкрепени от проекти. Някои неправителствени организации изглежда 

работят само на база проекти и не са стартирали кампании.  
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 Влиянието на екологичните организации е много важно са осигуряване на 

устойчиво развитие. Пример: При анализа на проби от кораба Севиля-Бейрут, който 

пристига в Алиага за демонтаж, но членовете на Грийнпийс се противопоставят. 

Французите сигнализират, че на кораба има високо съдържание на азбест и го изпращат 

без демонтаж. Екологичните организации имат много голяма и важна роля за промените в 

индустрията. Дейността на тези групи е нарастнала с увеличаването на дейностите 

свързани с околната среда. Увеличаването на грижата за околната среда или намаляването 

зависи от фактори като въздействие над ежедневието на хората, развитието на науката, 

разходите по управлението на отпадъци, увеличената скорост на медиите и комуникациите 

и прекомерната употреба на природата.  

 

 Към края на 80-те години на 20-ти век, екологични групи започват доброволно да 

работят заедно заради общи интереси. Екологичните групи разбират, че в силни пазарно-

ориентирани държави, бизнесът използва безотговорно ресурсите, които контролира и 

започват да си съдействат в устойчиво общество в подкрепа на отговорно консумиране и 

поддържане на чистота в околната среда.  

 

 Много екологични групи поддържат не само печелещи награди индустрии, но и 

доброволчески, които предлагат креативни идеи и развиват положителни връзки. Добре 

организирани нестопански организации образоват обществото и са загрижени за подхода 

към екологичната политика.  

 

 Социален маркетинг 

 Социалният маркетинг се дефинира като ‚процес на развиване, изпълнение и 

контролиране на програмите, необходими за възприемане на социална мисъл или 

приложение при целеви групи от хора‘. В друг аспект, социалният маркетинг се определя 

като планиране, изпълнение и контрол на програми, които влияят над поведението, тъй 

като се смята, че маркетингът е в интерес на индивида или обществото. В този смисъл, 

това е дизайнът, изпълнението и контролът на програми, които ще улеснят възприемането 

на социални идеи чрез средства като социален маркетинг, продуктово планиране, 
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ценообразуване, комуникация, разпространение и пазарно проучване. Социалният 

маркетинг включва усилия за създаване, поддържане или промяна на отношението и 

поведението към определена идея или случай, независимо от хората, организациите и 

институциите, които го/я подкрепят.  

 

 Основната цел на социалния маркетинг е да увеличи общото благосъстояние, 

нивото на знания в обществото или съответния сектор. Поради разбирането на социалния 

маркетинг, НПО играят важна роля при решаването на проблемите на своите целеви групи 

и за задоволяване на обществените желания. Резултатите от социалните маркетингови 

дейности проведени от НПО ще дават по-ясна и квалифицирана информация и повече 

управление на участието. В точката на изпълнение на такава важна функция, социалната 

маркетингова концепция, която води към НПО, идентифицирането на целта, целта на 

целевата група, социалните, съобразени с техните потребности и искания, с други думи 

социалните решения или социалната цена, е необходимо да се информира целевата група, 

обществото и администрациите за тези дейности чрез промотиране. По този начин НПО 

имат възможността да свършат най-ефективна работа с минимално количество ресурси и 

могат да изпълнят основните си задачи по най-добрия начин. Изискване на клиентския 

фокус е да се разкрие стойността на нуждите на целевата група, да може да се изпрати 

желаното послание до целевата група, да се спечели техния интерес и съчувствие, и 

съответно да се съберат дарения, които са източник на доходи за НПО.  

 

 За да можем да говорим за успех на НПО е необходимо да се погледне зад хората, 

които я подкрепят и ползите от събиране на дейности. Там където има подобрение в 

околната среда в Турция, но в период на голяма отговорност към тези организации 

нараства влиянието на екологичните проблеми, които се усещат най-вече през есента. За 

да могат НПО да изпълняват успешно тези задачи, те трябва да вършат своята работа в 

рамките на план и програма и да използват нови разбирания за управление и практики. 

Едно от тези прозрения е социалният маркетинг.  
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 Планирането на социална маркетингова кампания за защита на околната 

среда се провежда в следните главни етапи: 

 

 Идентифициране на проблема 

 Социалният маркетинг не може да бъде успешен, ако проблемът не е поставен 

правилно. Социалният маркетолог трябва да има предвид психологическите, 

икономическите, политическите и културни въздействия при дефинирането на проблема и 

да го дефинира правилно. 

 

 Например, увеличената ерозия и загубата на почва в земеделските райони на 

Турция води до бързо опустиняване. Количеството твърди отпадъци продължава да 

нараства и застрашава източниците на чиста вода и селищата. Това са много сериозни 

екологични проблеми.  

 

 Идентифициране на целта 

 Тъй като нямат стопанска цел, много неправителствени организации се стремят 

да постигнат неясни и твърде често противоречиви цели. Целта, която трябва да се 

постигне, се определя. Тя трябва да е измерима.  

 

 Например, обща цел като „5000 дървета ще бъдат посадени или толкова и толкова 

хартиени отпадъци ще бъдат събрани“ трябва да се определи в рамките на година. От 

друга страна, пазарният сегмент на всяка цел трябва да се определи индивидуално. 

Поставянето на цел прави по-лесно планирането и изготвянето на бюджета. Също така се 

превръща в стандарт за измерване на успеха на кампанията.  

 

 Избиране на целевия маркет и анализ 

 Маркетингът без печалба има определени характеристики: 

Организации, които не държат на печалбата, често имат целеви пазари, които нямат връзка 

или са противоположни с техните цели. 
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 Неправителствените организации често трябва да следват стратегия за 

недиференцирано разделяне. Причината е, за да се да обслужват максимален брой хора 

или да осигуряват икономии свързани с мащабите. 

 

 Организациите, които не държат на печалбата, се възприемат като организации от 

частния сектор, не като конкуренти, а като допълващи организации. 

 

 В социалния маркетинг, сегментирането на целия пазар и избирането на един или 

повече сегменти като целеви пазари прави социалните маркетингови действия по-

ефективни. Освен това, всяка група се разделя според демографските характеристики. 

Това позволява изборът на секции да се концентрира.  

 

 Например, кой или какво трябва да се избере като целеви пазар при кампания за 

засаждане на дървета? Или хартиените отпадъци да се изберат като целеви пазар, тоест 

къде да се събират. Тази цел трябва да се развие, за да пасва на социалните маркетингови 

печалби.  

 

 Развитие на социален продукт 

 Три вида социални продукти могат да се разработят в граждански обществени 

организации в съответствие със социалния маркетингов подход: 

  

 Ценообразуване на социалните продукти 

 За разлика от ценообразуването в частния сектор, при НПО се наблюдават 

следните характеристики: 

• Ценообразуването цели да покрие изцяло или частично разходите 

• Продуктите на НПО имат стойност, която не се измерва с пари (чакане на опашка, 

срам, борба, и др.) 

• Потребителите плащат косвено чрез данъците платени за продуктите на 

организации с нестопанска цел. 
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 Ясно е, че институции целящи печалба ще имат разходи за финансирането на 

дейностите, които извършват. Тези разходи ще се отразят в цената на социалните 

продукти. Това, което е важно на този етап, е да се произведат висококачествени и по-

сложни продукти с минимални разходи. Това е начинът да се постигне това без създаване 

на ценообразуване на социалните продукти. Тоест, услугите на НПО трябва да се 

представят на цени, които техните колеги могат да си позволят.  

 

 Пример: трябва да се имат предвид цените на дървета продавани за залесяване и 

цените на кашони за събиране на хартиени отпадъци. Целта тук е да се достигне широка 

гама от целеви групи.  

 

 Промоция на социален продукт 

 НПО трябва да са в състояние да отразят истината колкото се може по-ефективно 

и удивително чрез своите дейности. Това е така, защото тези организации са „точка на 

продажба“ в очите на сътрудниците и членовете на организацията, особено на мястото, 

където могат да се извършват дейности. При социалната промоция, мениджърите и 

служителите на НПО и хората свързани с продажбите работят заедно, за да промотират 

мисията и услугите на НПО и да научат желанията и оплакванията на своите колеги по 

най-добрия начин. Съдействието на различни канали е необходимо за провеждането на 

социална маркетингова кампания.  

 

 Пример: проблеми като публикуване на съобщения предвидено от масовите 

медии, обучение на училища в защита на околната среда, успешно ангажиране на фирми за 

допълнителни дейности, принос за законови наредби за защита на околната среда се 

определят и анализират. Могат са се използват едно или няколко от тези средства.  

 

 Комуникационни канали, които могат да се използват по време на процеса на 

рекламната кампания.  
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 Интернет: човешкият профил, който е изискване на днешното общество, се е 

променил и разнообразил. В наши дни обществото или хората, които са в състояние да се 

адаптират към информацията, която може да се достигне, знанието, което може да се 

получи, и да добавят нови неща към тях, са тези, които се приемат за силни. Тази промяна 

е неизбежно последствие от поддържането на темпото и организации като НПО трябва да 

използват всички начини, за да са сигурни, че увеличаващите се общности могат да 

достигнат, използват и разпространяват информация по най-удобния начин.   

 

 Те могат да осигурят финансова подкрепа за своите собствени проекти и работа 

от институциите и организациите, като поставят банери или лого на техните уебсайтове 

или могат да уважат своите сътрудници и да осигурят още подкрепа като им дадат тази 

възможност. В интернет средата организациите могат да получат всякаква информация, 

която им е нужна и да я разпространят още повече в интернет. Затова когато финансовите 

ресурси на НПО се считат за недостатъчни и се оценяват различни медии по отношение на 

цена и ефективност, Интернет се приема като най-подходящата медия, която отговаря на 

маркетинговите практики на НПО. Интернет притежава структура, която е от особено 

значение за усилията на НПО като медия, която индивидите използват за търсене на 

информация вместо да се откриват за комуникация и комуникацията е доброволно 

изложена. „Работата показва, че интернет потребителите използват информация да 

купуват информация, вместо да пазаруват онлайн.“  

Интернет предлага много по-лесен начин за общуване и достигане до групи клиенти и 

заинтересовани страни от всякакви други средства в момента. Освен това предлага 

удобства.  
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Печатни материали 

 Помислете за печатни материали – брошури, постери, билбордове, реклами в 

списания и вестници и електронни бюлетини. Дизайните на печатните материали трябва да 

са задоволителни по отношение на информацията и изображенията. С други думи, с 

визуалното възприемане на всеки използван материал, желаното послание, което трябва да 

достигне до целевата група ще бъде по-ефективно и ще помогне на общностите да бъдат 

по-съзнателни. За да се постигне това, трябва да се проучи креативна комбинация. Всички 

материали, които са одобрени за проектиране и разпространение трябва да се пазят и да 

имат линк и да включват името на институцията или организацията в информационния 

материал.  

 

 Брошури; Внимателната подготовка на дизайна на брошурите и по-доброто 

качество на печата ще допринесат за по-впечатляваща презентация на рекламата. 
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Разходите за брошурата са по-високи в сравнение с други печатни рекламни материали. 

„Брошурите са важна част от идентичността на институцията, те придават по-сериозен и 

отговорен вид в очите на клиента.“ В този смисъл, брошурите които имат директно 

влияние при масова комуникация, ще привлекат вниманието на масите. Изготвената 

брошура трябва да включва лесен за четене текст, който дава по-изчерпателна информация 

от постера. Освен това, описанието на предмета трябва да се включи в брошурата, като се 

избягват обвинителни, унизителни или обидни изявления. 

 

 

  

 

 

 Банери; Постерът е продукт на графичен дизайн, който е резултат от 

използването на графичен дизайн и визуално графични елементи като послание или в 

резултат от дизайна. Най-важно е посланието да може да се различи веднага, особено от 

други визуални материали около него. Постерите на обществени места трябва да са 

достатъчно обикновени, за да се харесат на обикновения купувач. Поради тази причина е 

важно използваните изображения и текст да са с детайли, които ги правят напълно ясни.  
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Пример за постер изготвен от Фондация Николас Хюло за да привлече внимание към 

биологичното разнообразие.  

 

  Eлектронни бюлетини; могат да се определят като допълнения или алтернативи 

на печатните материали. Съобщението, което ще бъде направено и ще привлече внимание, 

може да се предаде на повече хора чрез електронни бюлетини. В наши дни, бюлетините 

изпратени по електронна поща в интернет средата са за предпочитане, защото се 

разпространяват по-широко.  

 

 Aудио/визуални материали; това са интерактивни системи, които изискват 

значителни разходи. „Има различни материали като снимки, слайдове, мултивизионни 

системи, дигитални снимки, видео филми, филми, аудио записи, дигитални аудио записи, 

плочи, касети, CD, VCD, DVD, файлове с електронна презентация. Изготвянето на тези 

материали изисква запис на изображения и звук. Може да се изготви голямо разнообразие 
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от аудио-визуални материали, благодарение на широка гама от изображения и звукови 

архиви.  

 

 Средства за масова информация; в резултат от развитието в технологиите, 

промените в средствата за комуникация доведоха до появата на концепцията за масова 

комуникация. 

 

 

 

 Прес съобщения; „Статиите подготвени за информиране на публиката чрез едно 

натискане с ръка, съобщаване на дейностите и проведените такива, участие в тези 

дейности, реагиране или даване на мнение. Прес съобщенията се пишат според правилото 

5 N + 1 K. 5 N + 1 K – какво, кога, къде, защо и кой. Съобщението, което ще се публикува 

трябва да е определено предварително и прес съобщението трябва да е оформено според 

гореспоменатото правило. В съобщението трябва да се използват правни и технически 

термини колкото се може повече и не бива да се създава объркване в информацията.“  
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 Прес съобщенията включват телевизионни канали, радиа и вестници на 

регионално и национално ниво. НПО могат да достигнат повече хора благодарение на тези 

канали като споделят посланието, което искат да изпратят чрез прес съобщения или чрез 

медийните органи, които искат да използват. Съобщението трябва да е достатъчно дълго, 

но да не надминава една страница. Прес съобщенията трябва да имат заглавие, което да е 

впечатляващо и не по-дълго от изречение. След съобщението трябва да са включени 

името, фамилията, задачата и телефонния номер на човека, който трябва да бъде 

информиран за предмета. НПО трябва често да посещават своите медийни връзки и да ги 

информират за дейностите, които провеждат.  

 

 Организиране на симпозиуми, семинари и конференции; НПО имат възможността 

да създават по-детайлни дискусии по въпроса или проблема, който разглеждат, да слушат 

за опита на експерти и предложения, да подхождат към проблема от различна гледна 

точка, да повдигат въпроса пред пресата или официалните институции, да достигнат 

различни групи или хора. Чрез такива симпозиуми, семинари или конференции, разликите 

между противоположните гледни точки могат да се  

разгледат и да се достигне до обща гледна точка нужна за предмета.  

 

 НПО ще бъдат по-ефективни с целевата група, ако използват правилните 

материали при доставяне на материали и комуникации. В „Наръчник за комуникация и 

подготовка на кампании за НПО“ Нафиз Гудер изброява квалификациите на успешните 

кампании и какво трябва да се свърши в процеса на кампанията. „Целите са реалистични, 

базирани на предположението, че целта не се интересува от предаване; даването на 

информация не е достатъчно. Различни кръгове (масови медии, взаимни преговори и др.) 

се използват заедно, за да се допълнят. Хората, които планират кампанията трябва да 

познават навиците, начина на живот, ценностите и вярванията, демографските и 

психологически характеристики на различните целеви групи в кампанията.  
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Разпространение на социалния продукт 

 Повечето продукти на НПО се доставят директно на потребителите. 

Възможността за доставяне на продукти на потенциални потребители е най-важният 

фактор за успеха на тези организации. Много от продуктите на НПО могат да достигнат 

потребителите, където те поискат. За разлика от това, реципрочният канал за 

разпространение - каналите за благотворителност, дарения и набиране на средства - трябва 

да работи добре. 

 

 НПО трябва да развият и поставят цена на своите социални продукти и в желания 

момент и място да достигнат до целите си. Ако една организация работи в сферата на 

помощта в съответствие със социалното пазарно разбиране и не може да достигне 

нуждаещите се достатъчно и своевременно, като има адекватни услуги на собствената си 

територия, това означава, че разпределението на социални продукти не е достатъчно.  

 

 Контрол на социалните пазари 

 Детайлното изпълнение на социалната маркетингова програма трябва да се 

извършва по график и бюджет. Освен това, методът за контрол на кампанията трябва да се 

реши предварително. Ако няма добър метод за контрол, кампанията няма да е успешна.  

 

 Пример: хартиените отпадъци достигнаха ли определената цел? Ако не, 

причините трябва да се проучат.  
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Примерен план за маркетингова кампания 

 

1) Процес и планиране 

 

1. Планиране 

 

 

 

 

 Етапът на планиране трябва да се основава на следните въпроси: 

           - Кой ще се подготви? 

           - Какъв е видът на дейноста? 

           - Какъв е предметът на дейноста? 

           - Коя е целевата група на дейноста? 

           - Къде ще се извърши дейноста? 

 -Кога ще се извърши дейноста? 
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 Примерна таблица на екологична дейност 

 Наименование на 

дейноста и 

категория 

Целева група и 

място 

Цел и съдържание 

на дейноста 

 

Планирана дата 

 

 

 

1 

    

 

 

 

2 

 

 

 

 

   

 

 

 

3 

    

 

b- Изпълнение 

     Полезни точки за разглеждане по време на изпълнение на дейноста: 

2. Привличане интереса на медиите 
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3. Правилно промотиране и достигане до големи маси 

 

 



 
 

 ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ПРАКТИКИ 

  

9 8  

 

 

4. Трябва да се постигне сътрудничество между местните звена, включително общината, 

асоциациите и синдикатите по време на процеса на изпълнение 

5. Фотографиране, архивиране и документация 
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c-Отчитане 

 

6. Един от най-важните етапи в този процес е отчитането на операциите, извършени 

през цялата година. 

 

7. За да се постигне определен стандарт, трябва да се използва шаблон, изготвен във 

формат word и PPT. 

 

 

Обща оценка на екологичните дейности: 

 

• При проектирането на дейности максимално трябва да се постави акцент върху 

нови и различни операции. В случай на ползване на класически дейности (т.е. 

засаждане на дървета, почистване на околната среда и т.н.), можем да сменим 

техния стил и начина, по който са представени. 

• По-голямата част от дейностите, извършвани в миналото, нямат образователни 
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качества. Дейностите трябва да имат за цел да допринасят за екологичното 

образование на участниците. 

• От хората се иска да носят отпадъци или използвани батерии, поставят се кофи 

за боклук  около хотели и училища и на определени места,  но не е напълно 

съобщено защо се извършват такива дейности. Такива опити не могат да бъдат 

определени като образование, а като непосредствени екологични подходи. Дори и 

мотото като "донесете батерииите и получете награда" води до събирането на 

неизползвани батерии, хвърлянето на предмети в кошчета за рециклиране, които 

всъщност не трябва да се хвърлят и отпадъците остават в природата, приемайки, 

че някой друг ще ги събира така или иначе. Всички дейности, които трябва да се 

извършват, трябва първо да гарантират, че хората придобиват постоянно и 

смислено поведение, така че той / тя да поддържа екологичен начин на живот 

през целия си живот. 

• Дейностите не трябва да имат проблем с фокус група. Същата дейност понякога 

може нежелано да включва деца, възрастни, служители заедно. Дейностите 

трябва да са насочени към определена група доколкото е възможно. 

• Необходими са специалисти в района, които да си сътрудничат за дейностите. 

• Съдържанието на обученията и презентациите може да бъде представено като 

отделен файл по проекта. Трябва да се избягват презентации, които могат да 

бъдат лесно достъпни в интернет и които нямат научна валидност. Например, 

предучилищните деца са принудени да гледат филми, без дори да им казват името 

на филма. 

• Дейностите обикновено се извършват след възникване на замърсяване. 

Плажовете се почистват след замърсяване, батерии или масла се събират след 

употреба. Въпреки това, дейности, предназначени да предотвратят такива събития 

или да намалят ненужното използване, са едва достъпни. 

• Изборът на целева група за обучение по околна среда не трябва да се стеснява. 

• Дейностите трябва да се измерват и оценяват. Това може да се постигне чрез 

просто проучване или интервюта с лица, избрани от групата участници. 
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По този начин: 

- могат да се получат важни данни, свързани с дейността, 

- ще бъде постигната обективна оценка и 

- Организациите и институциите ще могат да се подобрят за следващи дейности. 

 

5.2.  Финансов план на маркетинговата кампаня  

 

Както при традиционния маркетинг, изпълнението на плана в социалния маркетинг 

и постигането на поставените цели зависи от институцията и управлението, които 

преглеждат и одобряват тази кампания. Най-важният фактор са разходите за приложението 

на плана, сравнението на резултатите от достигане на целевата група и осигуряване на 

промяна в поведението. Бюджетът или паричната сума отпусната за изпълнението на 

програмата определя колко ще струва тази дейност. Маркетинговите разходи във всеки 

бизнес включват разноски свързани с всички дейности в процеса, от разработката на 

продукта или услугата до крайната целева група (деца, младежи, жени, хора с увреждания 

и др.) докато достигне до потребителя. 

 

Разходи на социалния маркетинг: 

Придобиване на продукти или услуги в дейности, които осигуряват информация за 

околната среда, осведоменост и промяна в поведението (връзки с обществеността, 

реклами, индивидуални интервюта, убедителни визити).  

 

За удобство може да се раздели на две: даване на информация за околната среда, 

повишаване на осведомеността и извършване на дейности, които ще променят 

поведението (място за тренировки, инструктор, транспорт, тренировъчни материали, 

храна, и др. ). 

 

За успеха на маркетинговия план за екологична дейност се изготвя бюджет за всяка 

част от дейностите, като връзки с обществеността, реклама, индивидуални интервюта, 

убедителни визити, проучване, образование, транспорт, тренировки, образователни 
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материали, храна и напитки. Докато се изготвя маркетинговия бюджет, трябва да се имат 

предвид следните правила за изготвяне на бюджет: 

• Връзката между всяка отпусната сума и дейността и целта са посочени 

• Ясно е посочено как е изчислена цената на всяка дейност 

• Чрез анализ на цената се дава мнение за това какво може да се постигне чрез 

разходите.  

• Бюджетът се съставя заедно с „план за харчене“, който определя как и къде ще се 

похарчат парите.  

• Изготвя се „Графика за потока на средства“ в институцията, като финансовото 

планиране също помага.  

 

Докато разпределя средства за маркетингови дейности, институцията трябва да 

осигури най-добрите материални и духовни крайни резултати. Ефективната и плодотворна 

употреба на наличните средства на институцията е много важна за успеха. В този процес, 

предприемачите могат да следват следните 3 стъпки:  

• В първата фаза се създава бюджет, първоначално показващ очакваните разходи по 

дейности от маркетинговия план. 

• Във втората фаза се изчислява дали маркетинговия план може да доведе до крайния 

резултат, който ще даде на целевата група очакваната цел и промяна в поведението. 

• В третата и последна фаза, ако набелязания маркетингов план не е достатъчен за 

постигането на целта и промяната на поведението, бюджета или маркетинговите 

дейности ще се преосмислят и регулират.  

 

Подходи за подготовка на бюджета 

Тъй като целите и дейностите посочени в маркетинговия план влияят върху 

формирането на бюджета, институцията трябва да решава за много фактори в бюджета. 

Например, целта да се увеличат целевите групи в повече и различни райони с 25% ще 

изисква повече персонал и промоционални материали, за да може да се достигне този 

район.  
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Ако агенцията планира да провежда тези кампании ежегодно, тя трябва да реши да 

избере един от следните три важни методи за разходи и водене на бюджет за тези 

дейности.  

 

Методът за процент продажби: този метод е най-широко разпространеният, защото 

е прост и лесен за употреба. Според този метод, бюджетът може да се изготви чрез 

умножаване на крайната целева сума достигната от определен процент. Процентът от 

разходите по тези дейности през миналата година, следващата година или район може да 

се използва като основа. Все пак, когато става въпрос за нова организация и дейност, 

средната стойност на тези дейности може да бъде добра насока.  

 

Методът на конкурентна демонстрация: базиран на принципа за изготвяне на 

бюджет подходящ за дейностите на подобни институции и конкуренти в района. Този 

метод приема предварително, че разходите са правилни, че няма различни цели. В 

частност, разглеждането на конкурентната среда е положителен аспект на този метод. 

Слабостта на метода е, че при него се взема предвид само положението на конкурентите и 

не се отчитат ефектите на целевия комплект.  

 

Метод на цел и функция: базиран е на оценка на разходите, които ще се направят 

при изпълнение на маркетинговите цели и действията необходими за идентифициране и 

постигане на цели. 

 

Както е известно, когато целите са определени, се разглеждат целевата група и 

регионалните условия. Факторите, които са извън контрола на институцията са външни 

фактори и не са метод определен от институцията. Например, минали дейности не се 

базират на фактори като разходи на конкурентите, бъдещи дейности.  

 

Важна част от бюджета е анализът на материално-духовната „отплата“, независимо 

от бюджетния метод, който е избран. Този анализ разглежда дали маркетинговия план или 

маркетинговите дейности ще осигурят желания резултат в отговор на направените 
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разходи. В случай на неефективност, целите и маркетинговите дейности се ревизират и 

преосмислят.  

 

Дизайн на маркетинговия бюджет 

Маркетинговият бюджет е много важно управленческо средство за отражение на 

разходите необходими за прилагане на маркетингов план. Бюджетът е директно свързан с 

бъдещото разпределение на ресурси. Изчислените стойности в бюджета представляват 

същевременно и стандарти и може да възникне възможност за оценка на представянето. 

 

Бюджетите са както начин за маркетингови програми за действие, така и начин за 

контрол на действия по отношение на реални разходи, дейности и резултати в сравнение с 

проектираните цифри в бюджета. В дизайна на бюджета трябва да се планират и други 

елементи на маркетинговия бюджет, най-вече бюджет за дейностите. Бюджетът за 

дейностите показва какви събития и кои райони институциите очакват да получат и кога 

ще бъдат осигурени.  

 

Също така е важно хармонизирането на различните дейности и функции на 

маркетинговия бюджет. Например, ако рекламата е по-важна от другите промоционални 

усилия в кампанията, рекламата трябва да получи по-голям дял от бюджета от останалите 

промоционални дейности. В допълнение на това че е количествен процес, бюджетът има 

много важно влияние над поведението и морала на персонала. Разпределението на ресурси 

е много важно като мотивация при създаване на отдели, развитие на нови програми и 

мениджърски кариери. Създаването на бюджетен процес заедно с ръководството е 

надеждно поведение, което дава възможности на персонала и носи отговорност. Друг 

важен аспект е гъвкавата подготовка на маркетинговия бюджет по такъв начин, че да може 

да се реагира на възможни промени идващи от вътрешни или външни фактори.  

 

5.3. Методика на контрол 
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За да се наблюдава изпълнението на социалния маркетингов план, е необходим 

детайлен график подкрепян от бюджета и контролен механизъм като разписание, както и 

да се измерва ефективността (Тек, 1997:53). Детайлно изпълнение на програмата на 

социалния маркетинг трябва да се направи по разписание и бюджет. Освен това, методът 

за контрол на кампанията трябва да е определен предварително. Ако няма добър метод за 

контрол, кампанията няма да бъде успешна (Cemalcılar, 1988: 19). Например: дали 

отпадъчната хартия е достигнала определената крайна цел? Ако не, причините трябва да се 

разследват.  

 

Маркетинговия контрол е естествено последствие от маркетинг планирането. Без 

маркетинг контрол, не е възможно да се разбере дали маркетинговото планиране е 

успешно или не. Има три главни начина за контрол:  

• Годишен планов контрол: да се достигнат целите от договорената дейност и 

резултати. Главни средства за одит: целевата публика е целевата промяна в 

поведението.  

• Контрол на продуктивност: използва се за определяне дали различни маркетинг 

функции са ефективни.  

• Стратегически контрол: насочен е към определяне дали всички маркетингови цели, 

стратегии и тактики на организацията са в съответствие с условията на околната 

среда. Друго име за този контрол е маркетингови инспекции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Концепцията за устойчива урбанизация комбинира защитни цели и подобряване на 

естествените ресурси в региона заедно със социалното и икономическо развитие. Този  

подход включва всички екологични (естествена/изкуствена околна среда), социални и 

икономически фактори, които се повлияват от урбанизацията и влияят на урбанизацията 

по интерактивен и балансиран начин и този начин на урбанизяция трябва да бъде решен на 

база участие.  

 

Устойчивата урбанизация изисква решенията за бъдещето на града да се вземат и 

прилагат с участието на всички мести групи заинтересовани страни. Създаването и 

засилването на организационните възможности на местно ниво е важна цел.  

 

С други думи, в идеалния случай в устойчивото градско развитие роля трябва да 

имат местния обществен сектор, частния сектор, неправителствените организации, 

академии, професионални сътрудници и граждани. Участието на местните заинтересовани 

страни в процеса гарантира прием на решенията от местните заинтересовани страни, прави 

процеса прозрачен и гарантира прилагането на решенията.  

 

Районът на Кофчаз в град Къркларели е дестинация, която като цяло обединява 

всички участници в устойчивото градско развитие. Централният район на Кофчаз, 

разположен на Тракийския бряг на Черно Море, се намира на надморска височина от 700м 

в средата на горска местност в Странджа Планина като част от планинска верига на около 

300км от България до град Истанбул. Кофчаз е истинско планинско селище с много 

потоци, дървета и всички природни ресурси наоколо. 

 

Това е последният селищен център на българската граница на Турция, който 

първоначално бил заселен от турско население емигрирало от Средна Азия преди 600 

години и по-късно попадал под българска и гръцка власт. Макар да няма излаз на море, 
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Кофчаз е привлекателна дестинация, защото се намира сред заливни равнини и заради 

терапевтичния ефект на чистия въздух при хора с астма.  

 

При все това, Кофчаз, както е описано в секция от настоящия документ, се сблъсква 

с икономически и социално-културни проблеми. Въз основа на тези факти, можем да 

кажем, че намаляването на земеделската земя на населението създава много трудности в 

ежедневието. Все пак, дейностите и предпочитанието към нарастващо селско развитие 

може да се явят като възможност за Кофчаз.  

 

Тези проблеми, които се считат за недостатъци в региона, може да се превърнат във 

възможности. Кофчаз може да постигне различен статут. Трябва да се създаде 

информираност за тези възможности сред местните хора, особено местната и централна 

администрация на Кофчаз.  

 

Най-напред трябва да се повика SWOT анализатор, който да проучи предимствата, 

недостатъците, заплахите и възможностите на настоящия статут на региона на Кофчаз. 

Въпросите от особена важност трябва да се определят от Кофчаз, който има дълга история 

и култура на минимум 600 години. Гледайки международните туристически тенденции, 

лесно може да се прецени, че много туристи, които търсят по-различно преживяване, биха 

предпочели дестинации като Кофчаз.  

 

Тъй като Кофчаз е близо до българската граница, това гарантира подобрение на 

сътрудничеството през границата, разпространяване на проекти и повишаване на 

информираността за околната среда. От особена важност е да не се пренебрегва факта, че 

обучението на младежи ще бъде постоянно за екологичната информираност.  

 

Консумирането на природни ресурси по необратим начин е главен фактор сред тези, които 

застрашават и влошават екологичното равновесие. Един начин за предотвратяване на 

треската за консумация би бил да се създаде общество, което осъзнава обмислената 

консумация.  
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Това може да се постигне чрез системна екологична грамотност, която започва от 

детството – един от най-важните етапи в живота. През този период децата избират много 

ролеви модели за себе си и развиват нови поведенчески модели като ги имитират. На този 

етап успешно образование за екологична грамостност може да бъде предадено на новите 

поколения за разбиране на обмислената консумация.  

 

Екологичното образование е неизбежен начин за елиминиране на проблеми, които 

могат да предизвикат края на света. Такова образование се стреми да възпита индивиди с 

правилно съзнание за околната среда. С подобни характеристики, екологичното 

образование се различава от екологичната наука или други обучения с екологично 

съдържание.  

 

Макар екологичното образование да предава екологична информация, то също 

гарантира развитие на отношението на хората към околната среда, превръщайки 

отношението в поведение. Екологичното образование също така се обръща към 

познавателните, емоционални и психомоторни възприятия на децата.  

 

Все пак, екологичното образование е процес за развитие на отношение, стойностни 

преценки, знание и умения за защита на околната среда и проявяване на благоприятно за 

околната среда поведение и наблюдение на резултатите. Колкото по-рано започне 

екологичното образование, толкова по-добри са резултатите. Причината е, че интересите и 

поведение в предучилищна и училищна възраст са в основата на бъдещото желателно 

поведение.   

 

Стойностните преценки и отношения придобити в детството са особено важни за 

развитието на емпатия в отношенията с природата и привързаност към природата. 

Създаването на тези ценности означава проява на благоприятно за околната среда 

поведение за защита на околната среда. Тези периоди на развитие се превръщат в 
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ефективни познания, които спомагат за развитието на полезно и съзнателно поведение в 

децата и съответно и за околната среда.  

 

На такава възраст децата се ориентират към игри, които да ги накарат да обикнат 

природата, да трупат опит с природата. Такива игри и преживявания създават 

положителни емоции в децата, учат ги да действат по начин, който е благоприятен за 

околната среда. Щом веднъж научат, че природата е ценност, децата започват да 

възприемат природната красота с всички свои сетива и започват да правят опити да 

защитават природата. Хората защитават това, което обичат и следователно една от 

основните цели на екологичното образование трябва да бъде да накара децата да обичат 

растения и животни.  

 

Изследванията на екологичната информираност показват, че високите нагласи на 

децата за екологична информираност и високи познания за природата не са достатъчни 

сами по себе си за показване на полесно поведение към околната среда и че 

трансформирането на такива нагласи в поведение отнема време. 

 

Поради тази причина децата трябва да се обучават в естествена среда вместо 

изкуствена, за да могат нагласите да се превърнат в ежедневни практики. С цел да се 

представи природата или да се осигурят преживявания в природата, тези обучения трябва 

да се вместят в образователните програми в училищата, поне в практическия смисъл. 

 

Децата и младежите като основни заинтересовани страни в града като място, където 

живеят, имат много важна роля за информираността, развитието и представянето на 

мястото за маркетинг на устойчива дестинация, възприемане и отношение на местните 

хора. Такава информираност ще има ефект и над чувството за принадлежност на местните 

хора към града, както и удовлетворението им от живота. Разбирането на чувството за 

принадлежност на местните хора и какъв ефект има то върху тях би било интересна гледна 

точка за социално-базирано планиране и развитие.  
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Проучвания сочат, че чувството за принадлежност на месното население се 

различава от нагласите за представяне на локацията и има положителна линейна връзка. 

Счита се, че чувството за принадлежност на местното население би допринесло повече за 

икономическото, социално и екологично развитие на локацията. 

 

Разбирането на чувството за принадлежност на местното население и и какъв ефект 

има то над хората ще бъде значителна крачка за планирането и развитието на социално-

базирано устойчиво развитие. Считайки себе си за част от своето местообитание, местните 

хора ще възприемат положителни чувства към мястото и ще полагат повече усилия за 

развитието му.  

 

В случая на района Кофчаз в град Къркларели, ако местното население от 2434 

души, започне да изпитва еднакво чувство за принадлежност към местообитанието си и 

подкрепя развитието му, това ще бъде изключително важно за развитието на мястото. 

Особено чувството за принадлежност на учениците на възраст 6-15 години, които 

представляват 20% от местното население, ще предоставят положителни резултати за 

развиването на такова чувство за принадлежност за бъдеще.  

 

Причината е, че образованието е един от най-ефективните начини развитието ни да 

постигне желаното ниво на живот. В настоящия момент хората се опитват да засилят 

образованието и културното ниво на големи групи хора за развитие на своите общества. 

Поради значението на образованието, всички страни се фокусират над структурни 

промени в него. Според докладите на Световната Банка и проучванията в развиващите се 

страни, инвестирането в образованието е един от най-важните фактори за икономическо 

развитие.  

 

Децата на възраст до 15 години наблюдават, събират, проучват, класифицират, 

задават въпроси и разпитват. А във възрастта между 6 – 15 години се наблюдава връхната 

точка на изследователския характер и децата се възприемат като „учени“. Главната задача 

на учителите и социалните инженери трябва да бъде да задържат любопитството на 
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младежите живо и работещо. Поради тази причина трябва да организират лесни за 

изпълнение събития, за да привличат тяхното внимание, да поддържат интереса им жив, да 

пораждат концепции, правила и решения. 

 

Има много приложения, създадени да предоставят информация на местните 

ученици за методите и системите използвани, за да бъде употребата на природни ресурси 

устойчива, което е и основната цел на този проект с трансграничното сътрудничество 

между България и Турция. 

 

Тези практики ще имат положително отражение над всички заинтересовани страни 

в района, най-вече учениците. Младежите, които получават и прилагат тези обучения, ще 

познават по-добре, ще защитават, и ще притежават района на Кофчаз със засилено чувство 

на принадлежност. Също така, освен че ще помогне за бъдещите поколения да остане един 

жизнен свят, това ще допринесе и за подобряване на устойчивото развитие на природните 

ресурси на страната.  
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