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ТОЗИ ЕЛЕКТРОНЕН НАРЪЧНИК Е ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТ "ОБЩУВАМЕ
С МИНАЛОТО С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО - ПРОФЕСИИ ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ" - ТРИГОДИШНИ ИНОВАЦИИ, КОИТО ВКЛЮЧВАТ РАЗРАБОТВАНЕ И
ОБУЧЕНИЕ ПО НОВИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ, НОВИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ И
РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ. В ПРОЕКТА СА ВКЛЮЧЕНИ
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВСИЧКИ ПРОФЕСИИ/ СПЕЦИАЛНОСТИ В 9 КЛАС ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА.
Идеята на „Зелена кариера и креативност“ е да обедини знанията за миналото на нашия
район с идеите за развитието му, като се стремим към устойчивото такова. Като започнем
от природните системи, през храните, традициите и културните ценности пречупени през
призмата на устойчивото развитие, учениците ще разработят бизнес идеи в областта на
селското стопанство. На тази база са определени 5 модула, като всеки модул се преподава
от различен преподавател:
I. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
II. ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
III. ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА
IV. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
V. БИЗНЕС ИДЕИ И КРЕАТИВНОСТ
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
1.Концепцията за устойчиво развитие - е логично следствие от предходното
развитие на човешката цивилизация. В различни части на света използването на
природните ресурси надхвърля естествения потенциал на планетата Земя. Деградацията
на природата и екологичният риск се превръщат в значителен икономически,
политически и социален проблем. Възниква реална опасност бъдещите поколения да
изпитват недостиг от природни ресурси. Застрашено е функционирането и развитието на
Земята като система от най-висш порядък. Единствената разумна алтернатива е
насочванe на усилията на човечеството към търсене на нов подход за повишаване на
човешкото благополучие. Този подход се изразява във възникването на концепцията за
устойчиво развитие на триадата природа - човек - общество.
2. Историческо развитие - В по-ранни времена концепцията за устойчиво развитие
възниква в Европа преди няколко поколения в сектора на горското стопанство и е
схващана основно като “устойчив добив”, “устойчив дървесен запас” или “устойчив
приход”.
а/ Правилото за устойчивост на гората е определено от Хартиг още през 1804 г.
като гарантиране на бъдещите поколения, че те ще имат възможност да печелят от
гората поне колкото сегашното поколение. Съдържанието на това правило се явява в
основата на съвременната концепция за устойчиво развитие.
б/ Понятието „устойчиво развитие” най-напред официално е използвано през 1980
г. в документа „Световна стратегия за живата природа”.
в/През 1987 г. в доклада „Нашето общо бъдеще” на международната комисия на
ООН по околната среда и развитие, се обосновава концепцията за устойчиво развитие,
като се посочва, че икономиката трябва да удовлетворява нуждите на хората, но нейният
ръст трябва да се вписва в рамките на екологичните възможности на планетата. В този
доклад е посочена и една от най-популярните дефиниции за устойчиво развитие човечеството е способно да направи развитието устойчиво, удовлетворявайки нуждите
на настоящето поколение, без да подлага на риск способностите на бъдещите поколения
да задоволяват своите потребности. Устойчиво развитие – процес, с който се
удовлетворяват потребностите на сегашното поколение без да се отнемат възможностите
на следващите поколения да удовлетворяват своите собствени потребности.
г/През 1992 г. на Конференцията, посветена на околната среда и развитието в
Рио се променят принципите за устойчиво развитие – участват 113 страни и приемат
програмата за околната среда. През същата година е свикан втори световен форум от
ООН и на него присъстват 179 страни. Приети са 5 основни документа:
1) декларация от Рио с 27 основни принципа за устойчивост
2) план за действие за достигане на устойчивото развитие
3) рамкова конвенция за измененията в климата
4) конвенция „Запазване на биологичното разнообразие”.
5) Заявление за устойчивото развите на горите
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д/ През 2002 г. на третия световен форум, свикан от ООН в Йоханесбург се приема
доклад, който се превръща в основен документ за устойчиво развитие, както и целите за
развитие през хилядолетието. Тук присъстват почти всички страни и над 8000
неправителствени организации. Представя се и доклад „Главни екологични перспективи:
минало, настояще и бъдеще”.
В този доклад се разглеждат 4 основни възможни сценария за бъдещо развитие до 2030
г.:
1) Пазарен механизъм
2) Стратегия за решаване на екологичните проблеми
3) Свързан с безопасността на бъдещото поколение
4) Устойчивост, която се гради в/у основаването на система от ценности и институции,
даваща перспектива за по-голяма справедливост
Целите за развитие през хилядолетието в 3-те измерения на устойчивото развитие, се
превръщат в основен документ за изпълнение.
3. Основни измерения на устойчивото развитие - 3-те измерения (основните стълбове) на
устойчивото развитие са:
1) Социална справедливост (област)
2) Екологична поносимост (област)
3) Икономическа жизнено способност (област)
Въпроси:
1. На базата на това, което научихте в този урок, как вие като индивид можете да
допринесете за повече устойчивост в света?
2. Ако се опитате да мислите локално, национално и глобално за предизвикателствата
пред устойчивостта и околната среда, кои според вас са най-големите
предизвикателства и кои са възможните решения за един по-добър свят?
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СЪЩНОСТ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
1. Същност на устойчивото развитие - Противопоставянето между хората и
природата, в резултат на което настъпват необратими последици за околната среда и за
здравето на хората, сблъсъкът между отделните слоеве на населението или на отделни
нации и обособяването на бедни и богати, което неминуемо води до конфликти и други,
показва неустойчивото развитие на планетата. Знаейки, че неустойчивостта, независимо
къде се проявява (в биологична, механична, обществена и друга система), влияе
неблагоприятно върху цялостното развитие на системата, а крайните резултати са
негативни. Обратното, когато има съгласуваност, балансираност между отделните
елементи, изграждащи дадена система, тогава положителният ефект ще бъде най-голям.
При изследване устойчивостта на дадена система е необходимо:
а) да се определят елементите, които изграждат съответната система и
взаимовръзките между тях;
б) да се определят и изследват факторите, които съдействат за постигане на
устойчивост в дадената система, както и тези, които водят до нарушаване на
устойчивостта;
в) да се уточнят критериите за устойчивост;
г) да се изгради методика за оценка на устойчивостта на системата;
д) да се знаят ограничителните условия, които ще регламентират границите на
протичане на процесите (явленията);
е) да се изследват връзките между устойчивост-вариантност, устойчивостравновесие и т.н.
Създаването на устойчивост в дадена система може да бъде по естествен път
Например развитието на хармонията между растителните и животинските видове в
девствената гора. С появата обаче на човек, с неговата разумна дейност се нарушава
създаденото равновесие, а от там се поражда неустойчивост с всички произтичащи от
това последствия. За да се възстанови равновесието (хармонията), процесите на
нарушаването и на възстановяването е необходимо да се управляват. Така човек ще
отстранява вредните последици от своята дейност, като направи това, което преди е
правила природата.
Създаването и поддържането на устойчивост е значително по-трудно, отколкото
системата да бъде в неустойчиво състояние. Нещо повече, ако се изисква системата да
съществува продължително време в устойчивост, трудностите за неговото постигане
значително се увеличават. Тук обаче следва да се знае, че и от неустойчивото състояние
на дадена система може да се извлече полза. Това твърдение с пълна сила важи за
случаите, при които има намеса от страна на човека. Не е случайно, че в състояние на
неустойчивост, дори на хаос, се извличат значителни ползи и затова такова състояние
такова състояние на определена система се създава изкуствено.
На настоящия етап е много трудно да се даде пълно и точно определение на
понятието “Устойчиво развитие”. Трудностите произтичат от характера на самата
система, която е обект на изследване. Тя има твърде разнороден характер. Още повече,
че има голям диапазон както в степента на удовлетворяване на потребностите, така и на
самите потребности. Различия има и в равнището на развитие на отделните страни. Не е
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еднакво и екологическото състояние на планетата. Съществено разминаване има в
социалното развитие и т.н.
Постигането на Устойчиво развитие може да се постигне само съзнателно от
човека, като той само насочва протичането на процесите и явленията. Щом като
съзнателно се управлява този процес от хората, основното, определящото е да има
консенсус между тях във връзка с очакваните резултати и начините за тяхното постигане.
При наличието на противоречия, конфликти е немислимо да се говори за постигането на
каквато и да е устойчивост.
Устойчивото развитие представлява програма на процеса за преструктуриране на
икономическите, социалните и техническите отношения с цел запазване на природната
и човешката среда за настоящите и бъдещите поколения и с пълно признаване на
неповторимата стойност на самата природа. Това включва:
- устойчиво използване на природните ресурси;
- възстановяване и поддържане на целостта на екологичните процеси и
екосистеми;
- защита на генетичното разнообразие и опазване на природата в най-общ
смисъл;
- защита и подобряване на човешкото здраве, сигурност, икономическо и
социално благосъстояние;
- равнопоставеност между поколенията.”
Устойчивото развитие е концепция, която се изгражда върху основата на
устойчиви форми на развитие, осигуряващи по-висока степен на функциониране на
системата. Този процес не се откъсва от динамиката на разумното потребление.
Устойчивото развитие е обективна необходимост на бъдещето, но още от сега следва да
се предприемат ефективни действие за неговото осъществяване.
2.Основнит измерения на устойчивото развитие – това са три взаимосвързани
елементи:
а)икономически;
б)социален;
в)екологически.
Във връзка с реализирането на концепцията “Устойчиво развитие” са необходими
съществени изменения в средата, в която живеем. Нужни са промени както в начина на
живот на хора, така и в управлението. Не случайно като основен управленски принцип
за ХХІ се посочва Устойчивото развитие. Въз основа на система от критерии човек
следва да изгради за себе си рационален начин на живот, която да отчита не само
настоящето, но и бъдещето. За това ще съдействат положителните промени в конкретни
системи, като:
а) политическа – политиката, която води както всяка отделна страна, така и всички
страни взети заедно;
б) икономическа – промяна в цялостната икономическа дейност – ново отношение
към печалбата (стремеж към нейната оптимизация, а не максимизация), отстраняване на
експлоатацията на човек от човек или на човек над природата;
в) социална – преодоляване на съществените различия между двете крайности –
много богати и много бедни;
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г) производствена – цялостно опазване на екологичната система и ликвидиране
на замърсяващи производства;
д) технико-технологична – използване на т.нар. “еко техники” и “екотехнологии”,
които намаляват количеството на отпадъците или те изобщо липсват, опазват околната
среда и водят до по-малко замърсяване, потребяват по-малко ресурси
(ресурсоспястяващи), използват по-продължителна време ресурсите и др.;
е) международна – поощряване на устойчив модел на търговия и финансиране;
ж) управленска – разширяване на обекта на управление, управленските
принципите и т.н.
клип – Какво е устойчивото развитие –
https://www.youtube.com/watch?v=3WODX8fyRHA
„Поглед към Целите на устойчиво развитие“ –
https://www.youtube.com/watch?v=5G0ndS3uRdo

Елементи и принципи на устойчивото развитие
1.
Дефиниция
и
принципи
на
устойчивото
развитие.
В научната литература са предложени много и най-различни често противоречиви
дефиниции, отразяващи различни гледни точки, разбирания, интереси , както и самата
еволюция на устойчивото развитие.
1. Устойчиво е това развитие, което гарантира постоянен растеж на качеството на живот
и усъвършенстване на личността
2. Устойчиво развитие означава добър живот за всички хора в хармония с природата
3. Устойчивото развитие включва едновременно постигане на икономически
просперитет,
качествена
околна
среда
и
социална
справедливост
Въз основа на всички дефиниции може да се приеме, че устойчивото развитие е процес
на промяна, при който експлоатацията на ресурсите , посоката на инвестициите,
ориентацията на технологичното развитие и институционалните промени, са съобразени
както с нуждите на сегашното, така и с нуждите на бъдещото поколение.
2. Устойчивото развитие се основава на 27 принципа, приети на 2-ри световен форум
през 1992 г., които могат да се обобщят по следния начин:
1) Всички хора имат право на здравословен и ползотворен живот в хармония с природата
2) Опазването на околната среда трябва да бъде разглеждано като неотменна част от
процеса на развитие
3) Днешните и утрешните поколения имат равни права
4) Всяка държава има право да използва собствените си ресурси , но без да вреди на
околната среда извън пределите на своите граници
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5) Замърсителят компенсира щетите, причинени на околната среда
6) Осъществяването на стопанска дейност се съпровожда с предохранителни мерки за
опазване на околната среда
7) Държавите си сътрудничат при опазването на околната среда
8) Премахването на нищетата и дисбаланса в жижненото равнище в различните части на
света е неотменна част от устойчивото развитие
9) Държавите са длъжни да ограничат и ликвидират неустойчивите модели на
производство и консумация и да поощряват съответна демографска политика
10) Най-ефективният начин за решаване на проблемите на околната среда е участието на
всички заинтересовани страни. Опазването на околната среда се реализира с активното
участие на всички социални групи
11) Държавите разработват и прилагат ефективно законодателство за опазване на
околната среда
12) Мирът , развитието и опазването на околната среда са взаимозависими и неделими
Устойчивото развитие е въпрос на субективен избор, основан на ценностната система на
хората, на възможните решения в рамките на желаното и на възможното, определено от
ограничаващи фактори. Ограничаващите фактори могат да бъдат обективни от страна на
природата и субективни, променящи се в процеса на човешката еволюция .
3. Ограничаващи фактори на устойчивото развитие - Тези ограничаващи фактори се
разделят на 3 групи:
1) физични условия и природни закони;
2) ограничения на човешката природа и човешките цели;
3) ограничения на времето и еволюцията.
4. Трите стълба на устойчивото развитие.
Комисията по устойчиво развитие към ООН счита, че устойчивото развитие има 4
относително самостоятелни измерения: социално, икономическо, екологично и
институционално. Проблемът на устойчивото развитие е комплексен и едновременно
надхвърля времеви, териториални и предметни граници. При разработването на
решенията и стратегиите за достигане на устойчиво развитие се отчитат различни
противоречия и конфликти. Най-важните противоречия и конфликти се изразяват в
следните 3 групи:
• между човека и останалите растителни и животински видове на планетата
• между различните социални групи в обществото
• между сегашното и бъдещите поколения
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Тези противоречия са в основата на концепцията за трите стълба на устойчивост: 1)
екологична поносимост; 2) социална справедливост ; 3) икономическа жизнеспособност
1) Първи стълб - Екологичната поносимост зависи от носещата способност на околната
среда. Тя се определя от броя на организмите, от определени видове, които могат да
живеят в района с наличните ресурси и услуги на тази еко система. Екологичната
поносимост означава справедливо участие в разпределението на екологичните блага и
ресурси.
2) Втори стълб - на основата на своята ценностна система и обективни възможности
хората избират степента на отговорност за социалните и икономическите си действия
във всички времеви и пространствени измерения, в които те оказват въздействие
(семейство, фирма , общество). Социалната справедливост се проявява в 2 направления:
* интергенерационна справедливост – равни възможности за развитие в рамките на
сегашните поколения, равенство между отделните социални общности и равенство на
индивидите в рамките на отделните общности. Равенството в рамките на сегашното
поколение изисква особено внимание към нуждите на най-бедните. Обществото е
цялостна система и едни негови части не могат да бъдат устойчиви ако други не са. От
друга страна бедността е потенциален източник на неустойчивост, защото ако нуждите
на бедните не са задоволени, твърде вероятно е те да предприемат действия, които да
доведат до намаляване и деградиране на ресурсната база на природата.
*интергенерационна справедливост – обхваща равните възможности между сегашните и
бъдещите поколения по отношение на използването на ресурсите, потреблението на
блага и човешките права
3) Трети стълб - основа на устойчиво развитие са 4-те вида капитал: природен,
произведен от човека, социален и човешки.
- природния капитал включва слънчевата енергия, биосферата, земните материали и био
геохимичните цикли
- произведения от човека капитал включва инфраструктурата , производствените
мощности, машините и съоръженията
- човешкия капитал включва личните качества, знанията, уменията и способностите на
хората и знанията и способностите на социалните групи и организации
-социалния капитал представлява мрежата от институции и организации на
икономическата дейност, както и социалните норми, улесняващи координацията на тази
дейност.
Тези 4 вида капитал изграждат съвкупния капитал. Природният капитал е базата, която
ползват останалите видове капитали, за да се повишава човешкото благосъстояние и да
има устойчиво развитие на обществото.
При използването на природния капитал съществуват 3 основни принципа на
устойчивост:
• принципът на слабата устойчивост – показва , че използвания в икономиката на дадена
страна капитал трябва да не намалява с времето. Според него може да се заменят
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природните ресурси за сметка на усъвършенстването на човешкия и техническия
капитал. Това означава, че природния капитал може да бъде заменен с произведен от
човека капитал и човешки капитал със същата стойност.
• принцип на предпазливостта – този принцип се препоръчва да се приложи само при
заплаха от необратими последици. Според него не трябва да се позволяват екологични
вреди , които могат дълготрайно или за постоянно да нанесат вреди на бъдещите
поколения.
• принцип на силната устойчивост – гласи, че наличното количество природен капитал
трябва да бъде поддържано и усъвършенствано, защото функциите, които изпълнява не
могат да бъдат заменени от произведения капитал и стоки. Силната устойчивост
предполага недопускане на взаимозаменяемост между отделните видове капитал и
запазване на всеки от тях по отделно.
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АНАЛИЗ НА „СИЛНО” И „СЛАБО” УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Делението на капитала на „природен” и „произведен” е в основата на дискусията
за така нареченото “слаба” и “силна” устойчивост. Привържениците на модела на „слаба
устойчивост”, приемат, че характерът на капитала – произведен, съответно природен, не
е съществено от гледна точка на тяхното разбиране за устойчивост на икономическия
растеж. За представителите на неокласическата школа (Hicks, Solow, Hartwick) и др.,
критерий за устойчивост е размерът на капитала, който се предава от поколение на
поколение или който се измерва във времеви хоризонт на едно поколение. Те считат, че
развитието е устойчиво, ако размерът на този общ капитал (природен плюс създаден)
поне не намалява или в преференциалния случай – нараства. Това разбиране е основано
на аксиомата, че характерът на развитието се определя от равнището на потребление на
стоки и услуги. Растежът, или поне съхраняването на същото ниво на капитала, генерира
съответно нарастващо или съответно „стабилно” потребление, в т.ч. потреблението на
невъзпроизводими природни ресурси.
Може да се изрази, чрез класическата формула за производствена функция:
Y = f (K, L, N)
където Y е брутният вътрешен продукт (БВП);
K- капитала;
L – труда;
N - природните ресурси, използвани в производството.
Тази функция предполага, че един и същ краен резултат, изразен в количество
БВП, може да се достигне чрез n на брой количествени комбинации между различните
производствени фактори. Функцията измерва съотношението между количеството на
използваните производствените ресурси и обема на произведения продукт, представени
в натурално изражение.
На тази основа, се правят опити да се изчисли индекса на устойчивото развитие (Z),
представяйки го като резултативна величина по формулата:
Z = S/Y - dm /Y – dn/Y
където Z е индексът на устойчивото развитие;
S - националните спестявания;
dm - произведения капитал;
dn - природния капитал.
Прави се изводът, че устойчивостта е “слаба”, ако Z е по-малко от нула.
Устойчивостта или неустойчивостта зависи от това дали съответно натрупаният нетен
капитал е с отрицателен или положителен знак. Ако този капитал е равен или по-голям
от нула, то това е достатъчно условие за постигане на устойчивост.
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Моделът на Pierce и Atkinson не прави разлика между възпроизводими и
невъзпроизводими ресурси. Той включва само произволни съотношения на заместване
на един производствен фактор с друг, без оглед на неговата възпроизводимост, налично
количество, времеви хоризонт на изчерпаемост и т.н.
Разбиранията за “слаба устойчивост” са по-скоро модел за неустойчиво развитие.
Именно поради такова разбиране за “устойчивост”, са обезлесени огромни територии,
което води до необратими поражения върху почвата, ландшафта и биологичното
разнообразие. В отделни страни някои невъзпроизводими природни ресурси са почти
или напълно изчерпани, тъй като в „уравнението” на тяхната експлоатация въобще е
отсъствал критерия „бъдещи поколения”
В концепцията си за “силна устойчивост”, Bretschger (1999) приема, че обемът и
интензитетът на това потребление трябва да са поне равни на обема и интензитета на
възстановяване на използваните ресурси. Например, изсичането на горите в един участък
да бъде съпроводено със засаждането на дървета в друг участък.
Daly и Cobb (1989) аргументират разбирането си за “силна устойчивост” с
въвеждането на максимални равнища за потребление на природен капитал. Тези равнища
са определени във физически измерения и не се допуска възможността за
взаимозаменяемостта на този природен капитал с други форми на капитала.
Невъзпроизводими ресурси се делят на такива, които могат да бъдат заместени от
възпроизводими ресурси и такива, които нямат заместител. С други думи, спазването на
принципа за “силна устойчивост” би означавало прекратяване на добива на тези ресурси
и запазването им за бъдещите поколения.
Solow (1988), според който равнището на “устойчивост” зависи от това, как да се
разпределят невъзпроизводимите ресурси между различните поколения, така че да се
запазят възможностите за повишаване на жизнения стандарт.
Във всеки случай, двете крайни доктрини на „слаба устойчивост” и “силна
устойчивост” в една или друга степен се разминават с реалността. Що се касае до
„слабата устойчивост”, то тя в много аспекти се разминава напълно с критерия за
устойчиво развитие, така както той е приет от ООН и другите основни международни и
научни институции.
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ПРОДОВОЛСТВЕНИЯТ ПРОБЛЕМ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Що е продоволствен проблем - Продоволственият проблем е най-важният сред
глобалните икономически проблеми, особено през втората половина на 20 – ти век и
началото на 21 – ви, когато населението на планетата ни се увеличава бързо. Това
нарастване става с непознати за цялата история на човечеството бързи темпове. Той
изразява възможността да се използват природните ресурси за задоволяване на нуждите
на човечеството с хранителни продукти. Главното му отрицателно последствие е
увреждането на човешките ресурси. Освен масовия недостиг на храни, другата страна на
продоволствения проблем е намаленото количество на белтъчините и замърсяването на
околната среда. Според доклада на демографската комисия към ООН през 2000год. на
Земята има около 6,3 милиарда души, а това автоматично означава, че трябва да се
произвеждат три – четири пъти повече хранителни продукти, риба, месо и др. Трябва да
се увеличи добивът на храна в целия свят, както и да се осигури и облекло за хората.
Известен е факта, че повече от половината от населението на Земята е принудено да
живее с по – малко от предвидените 2400 калории на ден. В действителност основната
част от населението получава значително по – малко. Днес близо 600 млн. души по света
са обречени на хроничен глад, а от хронично недояждане страдат повече от 1 млрд.
души.
Най – остър е продоволственият проблем в т.нар. ,,зона на недояждането и глада’’,
в която влизат развиващите се страни от Азия, Африка, Латинска Америка. В географско
отношение това е зоната на тропиците и субтропиците, докато зоната на хроничния глад
съвпада с тези райони, където производителните сили са още слабо развити. От
недояждане страдат и умират много деца, особено в страните от Централна Африка. Там
средната продължителност на живот е много по – малка от тази на жителите на Европа
например.
2. Причини за възникването на продоволствения проблем
Те могат да се разделят условно на две основни групи: социално – икономически и
екологични.
Към социално – икиномическите се отнасят:
а/Несъответствието между темповете на нарастване на населението и тези на
селскостопанското производство като основен източник на продоволствие. Въпреки че
темповете на производството на храни в развиващите се страни изпреварват тези на
нарастване на населението, те все още
са недостатъчни, за да компенсират
диспропорцията между производството и потребностите. В развиващите се страни живее
2/3 от населението и средната дневна осигуреност с храна /2200-2400 калории/ е с 1/3
по-малко от това на развитите страни, а по отношение на белтъчините /50 грама/ - два
пъти по – малко. Отделни слоеве от тяхното население поради ниската си
платежоспособност потребяват значително по-малко храна от средното за тези страни.
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Масовото гладуване е причина за ниската устойчивост към заболяванията и
въздействието на околната среда, за намалената работоспособност. То е причина за
моралната и психическа деградация на милиони хора, за смъртта на 25 млн. души
годишно, половината от тях-деца.
б/Бавното внедряване на техническия прогрес в селското стопанстство поради
липса на изградена промишленост за производство на торове, техника, пестициди,
биопрепарати и др; внедряването на нови методи за борба с вредителите по земеделските
култури. Постиженията в тези насоки са огледало на общото икономическо състоянив в
развитите страни.
в/Неравностойните икономически отношения между развиващите се и развитите
страни. Промишлените средства за производство /машини, семена, торове и пестициди/
се доставят на много високи цени, а износните тропически продукти се обезценяват
изкуствено. Друг възпиращ фактор от страна на развитите страни е субсидирането на
собственото селскостопанско производство, определянето на вносни квоти и
предевяването на високи изисквания към качеството на продуктите от
селскостопанското производство на развиващите се страни.
г/Непрекъснато увеличаващото се производство на селскостопански продукти за
износ от развиващите се страни с ниска или без хранителна стойност като кафе, чай,
тютюн, подправки и др. за сметка на посевните площи, заети с продукция от първа
необходимост.
Екологичните причини са следните:
а/Непрекъснатото намаляване на обработваемите земи и намаляване на почвеното
плодородие в тези страни поради ерозия, засоляване, стихийни бедствия-суша,
наводнения, опустяване, заблатяване, вкиселяване и др.
б/Нерационалното
използване на биологичните ресурси, унищожаване на
значителна част от реколтата от болести, неприятели и плевели, /според данни на ООН
те възлизат на 33,8%/ недостатъчно усвояване на ресурсите от Световния океан.
в/Нарастващата зависимост на производството на продоволствия от използването
на други естествени ресурси.

3.Възможности за решаване на продоволствения проблем на света
Според специалистите този проблем може да бъде решен, тъй като
ресурсите на планетата са в състояние да изхранят многократно по – голямо
население от сегашното. За целта е необходимо комплексно да се използват
всички природни, икономически, социални, научно-технически и др. фактори и
условия. Това предполага да се насочат усилията към по – пълното използване на
ресурсите на селското стопанство и целия комплекс от нетрадиционни източници
на продоволствие – хранителна и микробиологична промишленост, Световен
океан, горски ресурси. Според прогнозите например, за да се осигури
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рационалното хранене на човечеството през 2000 година е трябвало да се увеличи
производството на зърно 2,5 пъти.
Конкретните пътища за увеличаване производството на продоволствие в
различните страни се обуславят преди всичко от вида и характера на ресурсите и
условията, от равнището на използване на научно – техническите постижения.
Това налага да се премине от екстензивно към интензивно производство на
продоволствие с цел да се осигури рационално използване на природните
ресурси, без да се уврежда околната среда. В съответствие с тази постановка
основните направления за решаване на продоволствения проблем в света се
свеждат до следното:
а/Изготвяне на проекти за увеличаване и
подобряване на
селскостопанското производство в развиващите се страни по пътя на внедряване
на новите и съвременни научно – технически постижения. В настоящия момент
/поради ниското ниво на средните добиви в тези страни / използването на модерна
техника, торове, пестициди, високопродуктивни сортове и висококвалифицирани
кадри може да увеличи селскостопанското производство с 2-3 и повече
пъти.Използваните научно – технически средства в селскостопанското
производство не са изчерпали своите възможности и за развитите страни. През
последните 30 години 85% от прираста на селскостопанска продукция е
постигнат чрез използването на интензивните фактори.
б/По – пълно използване на научно – техническите постижения при
решаването на белтъчния проблем. Недостигът на белтъчини от животински
произход е в основата на продоволствения проблем. Той засяга в една или друга
степен почти всички страни. Във връзка с това научно – техническият прогрес
разкрива огромни възможности, главно в следните направления:
•

•
•
•
•

Увеличаване на производството на белтъчини от растителен произход,
необходими както за директно преработване и консумация, така и за
решаване на фуражния проблем на животновъдството.
По – ефективно превръщане на растителната биомаса в животинска
продукция.
Производство на белтъчини от нетрадиционни източници с помощта на
микробиологичната промишленост.
Дълбочинно и безотпадно преработване на селскостопанските суровини и
ресурсите, добивани от Световния океан.
Използване на ефекасни средства за борба с болестите и плевелите по
културните растения,както и ефективна борба с болестите по
селскостопанските животни.

Продоволственият проблем може да бъде решен, тъй като ресурсите на
планетата са в състояние да изхранят многократно по-голямо население от
сегашното. Това може да бъде постигнато чрез комплексно използване на всички
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природни, икономически, социални, научно-технически и др. фактори и условия.
Това предполага да се насочат усилията към по-пълното използване на ресурсите
на селското стопанство и целия комплекс от нетрадиционни източници на
продоволствие – хранителна и микробиологична промишленост, Световен океан,
горски ресурси.
• Оптимизиране броя на населението;
• Повишаване производителността на земята;
• Ограничаване потребителския начин на живот;
• По-добър начин на експлоатация на ресурсите.
Можем да кажем, че основен проблем, който поставя доктрината на
Устойчивото развитие е екологичното равновесие на Земята. Счита се, че
екологичното равновесие може да бъде постигнато чрез икономическите и
политическите механизми. Ето защо една от основните задачи, пред които трябва
смело да се изправи човечеството е решаване на екологичните проблеми, защото
те пряко влияят върху живота и дейността ни. Нужна е мобилизация на усилията
на всички за преодоляване на екологичните рискове, за да може ние и нашето
поколение да се радваме на един по-хубав живот. Човекът трябва да осъзнае, че
само той е виновен за последиците, който понася и дали ще има живот по-нататък
ако продължава така.. Трябва да се научи да гради, а не да разрушава. Всички ние
малко по-малко убиваме нашата планета и допринасяме за бедствията, които ни
връхлетяват. Трябва да се замислим това ли искаме за нас и нашето поколение.
Нужна е промяна в ценностите, в отношението към околната среда и това зависи
само от самите нас!
Клип
-https://thethirdworld1.alle.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0
%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0
%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC/
Статия - https://www.bgfermer.bg/Article/6796109
Въпроси:
1. Проучете в коя страна е най-силно развит продоволствения проблем?
2. Според вас има ли решение продоволствения проблем – какво е вашето виждане и как
бихте го решили ако ви се предостави такава възможност?
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ЧОВЕШКОТО РАЗВИТИЕ КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
1. Човешкото развитие - Човешкото общество се формира и развива сред природата.
Производствената дейност е взаимодействие между човека и природата в резултат на
което се получават материални блага. Природата е необходимо и постоянно условие в
стопанската дейност на човека. Връзката между природа и общество е двупосочна.
Природата въздейства върху човешкото общество чрез процеси и явления, и чрез
природните ресурси които предоставя на хората. Човек въздейства върху природата чрез
стремежа да черпи блага от нея. Това взаимодействие зависи от степента на развитие на
производствената сила. То е било минимално в зората за човешкото развитие и се
увеличава до наши дни. Обособяват се 3 етапа:
- През 1-я връзките между природата и човека са били еднопосочни. Хората се
снабдявали пряко от природата с храна и вода, събирали плодове и корени, ловили риба
и дивеч, сечели дърва. Въздействието на човека върху природата е било незначително.
Той не е бил в състояние да влияе върху нейните процеси и равновесието. С появата на
земеделието и животновъдството, влиянието върху природата нараства. Човекът
започнал да изсича повече гори за земеделски цели. Броя на хората нараснал. Те
започнали да се разселват на по-големи разстояния. На този етап обаче не е нарушено
природното равновесие. Към края на 1-я етап хората започват да добиват полезни
изкопаеми и да използват водите за поливане, да разширяват земеделските площи и
пасища, да строят градове и пътища. Въздействието върху природното равновесие е посилно, но то успява да се самовъзстановява. В исторически план този етап обхваща
античността и средните векове.
- 2-ят етап започва с промишлената революция през 18-19век. Машинното
производство разширява стопанската дейност. Намесата на човека в природните процеси
нараства. Хората черпят все повече руди, горива, дървесина, разширяват обработваемите
площи, урбанизират обширни територии. Възникването и развитието на индустрията
през XVII в. обуславят необходимостта от суровини и горива, което води до интензивна
експлоатация на залежите на различни полезни изкопаеми. Днес по цялата земна
повърхност са изкопани мини и кариери за добив на руда и строителни материали. От
въглищни мини, нефтени кладенци и полета с природен газ ежедневно се извличат
огромни количества ценни изкопаеми горива. Голяма част от електроенергията в света
все още се произвежда в топло-електрически централи, чрез изгаряне на изкопаеми
горива. Нефтът, освен като гориво, е основна суровина за производството на пластмаса и
други синтетични материали, а без рудите е невъзможно развитието на металургията и
машиностроенето. Всички полезни изкопаеми са природни ресурси, които не се
възобновяват по естествен път. Ускорената, хищническа експлоатация може да доведе до
окончателното им изчерпване. Все по-силно се замърсяват въздуха, водите, почвите.
Природното равновесие все по-силно се нарушава, а възстановяването му е трудно.
Създава се понятието географска среда. Тя представлява променена от човека природна
среда, която включва и техническите обекти които човекът е създал.
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- 3-ят етап е в началото на 20 век и нашето съвремие. Той е белязан от научнотехническата революция, чрез нея въздействието върху природата се засилва бързо не
само в количествено, но и в качествено отношение. Главен фактор за това е нарастването
на световното стопанство. Само за периода между 1950-2008 хората от 2,5 милиарда
стават 6,7 милиада. Ускорява се урбанизацията, расте потреблението храна, техническибитови средства, автомобили, горива и други. За последните 25г. Човечеството е
изразходило толкова суровини, колкото за всички предходни епохи. Отпадни те продукти
променят физическите характеристики на въздуха, водите и почвите. Природата вече не
е в състояние да се само възстановява. Промените са глобални и засягат цялата Земя.
Географската среда се влошава непрекъснато. Противоречията между общество и
природа придобиват остър характер. Те създават и един от най-важните проблеми –
Екологичния. Взаимодействието човек-природа трябва да придобие устойчив характер.
Това означава, че трябва да се използват рационално природните богатства, да се запази
природата чиста, защото иначе оцеляването на човека е под въпрос.
2. Нарастване на населението и връзката му с устойчивото развитие
За последните два века световното население нараства от 700-800 млн. души през
1800 г. до 6,2 млрд. – през 2002 г. Това води до съществени промени в начина на живот
на хората, тяхното препитание, както и в производството на стоки от първа необходимост.
В земеделието все по-широко навлизат съвременни високопродуктивни
технологии, но продължава и изсичането на гори за усвояване на нови обработваеми
земи. Така местообитанията на много диви растения и животни се унищожават. На много
места заради увеличаването на реколтата и за растителна защита срещу плевели и
вредители се използват големи количества изкуствени торове и пестициди, но те
замърсяват необратимо почвите и водите.
Бурното развитие на индустрията е пряко свързано с разрастването на градовете.
Многократно се е разширила застроената градска площ поради нарастващия брой на
градското население. Естественият природен облик на много райони в светакоренно е
променен поради човешката дейност – изградени са големи градове, летища, пътища и
други съвременни съоръжения.
За напояване на земеделските земи и за водоснабдяване на селищата са създадени
изкуствени езера и водоеми. Много реки са преградени от язовирни стени заради
производството на електроенергия във ВЕЦ. Променено е и течението на много реки,
прокопани са изкуствени канали за нуждите на водния транспорт. Променени са и морски
брегове, като са отвоювани зами от морето за земеделие и за изграждане на нови селища.
Създават се дори изкуствени острови.
ЗАДАЧА:
1. Дайте пример как хората и тяхното развитие влияят върху околната среда. Може да
представите информация и за други страни, където човешкото развитие е повлияло върху
околната среда.
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ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ КАТО ОГРАНИЧИТЕЛ НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

1. Природни ресурси - Природата на нашата планета е изумително богата и ресурсите ѝ
са невероятно разнообразни, но въпреки това резервите не са безкрайни. Като
увеличаваме консумацията на ресурси, някои от тях започват да се изчерпват по-бързо,
отколкото могат да бъдат възстановени или по-бързо, отколкото науката и
производството могат да предложат решения за тяхната замяна с други ресурси.
Следователно много внимание е посветено на устойчивата употреба на природни и
екологични ресурси в толкова много документи за национално развитие и екологични
политики и в дейността на международни организации в много държави. Все повече в
екологичните политики и в планиране на развитието се използва концепцията за
„ресурси на околната среда“, отколкото „природни ресурси“. Каква е разликата?
Природните ресурси са качествата на природата, които човечеството използва,
или потенциално може да използва, за създаване на материална стойност, за да осигури
своето съществуване и благоденствие. Това са природните елементи или техните
качества в дадена област, които притежават добре познати икономически ползи, като
въздух, вода, растителност, минерални ресурси, почви и т.н. Обикновено природните
ресурси могат да бъдат обърнати в икономическа стойност и да им бъде закачен етикет
с цена.
Ресурси на околната среда са природни ресурси в дадена географска област със
значителна настояща или бъдеща стойност. Терминът „ресурси на околната среда”
разширява концепцията за природни ресурси и включва разнообразието от растителни и
животински видове, естетическите качества на пейзажа, образователната или
емоционалната стойност на ресурсите на околната среда. Стойността на ресурсите на
околната среда най-често не може да се измери в икономически категории, не е лесно да
се сложи цена на една красива гледка, например.
2. Икономически растеж - Икономическият растеж е обективно обусловен процес,
насочен както към подобряване качеството на живот на членовете на обществото, така
и към повишаване ефективността от функционирането на икономиката. Той е резултат
от целенасочената субективна дейност на хората и от обективно формиращите се
фактори.
В икономическата литература няма единно мнение относно същността на
икономическия растеж. Обикновено той се определя като икономическо развитие , като
увеличаване на икономическите ресурси, като икономически прогрес на цялото
общество, и т.н.
Икономическото развитие е по-широко понятие от икономическия растеж, защото
то може да има както възходящ, така и низходящ характер и включва както
икономическия растеж (възходящото развитие),така и социално-икономическата и
екологическата среда.
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Съществува много тясна и взаимна обвързаност между растежа на дадена
икономика като цяло и този на нейните елементи. Затова той трябва да се разглежда като
комплексен и многостранен процес, протичащ при единство между цялата икономика и
нейните елементи. Растежът на икономиката като цяло е много по-широк и всеобхватен
процес, който зависи от макроикономическите фактори, ресурси и потенциални, от
участието на страна в международното разделение на труда ,от политическата,
икономическата и технологическата среда.
Икономическия растеж е процес, който обхваща както растежа на
икономическите ресурси при пълна заетост, така и растежа на реалното съвкупно
производство. Икономическия растеж се влияе от степента от оползотворяване на
ресурсите, от прогресивните и структурни промени. Той включва три елемента-ресурси
(работна сила и капитал),резултати (БВП и Национален доход) и начините на
превръщане на факторите на производство в резултати.
3. Икономически растеж и устойчиво развитие - Утвърдилият се през първата половина
на ХХ век индустриален модел на развитие в резултат от замяната на физическия труд с
машинен на базата на класическия тип индустриално производство, вече изчерпва своите
възможности. Характерно за него е разточителната експлоатация на природни ресурси,
разрушаването и замърсяването на околната среда, масовото производство, основаващо
се на базови технологии, недостатъчно високата производителност и качество на
произвежданите продукти, високата ресурсово-,енерго-, материално-,и трудоемкост на
производството.
Новият, постиндустриален модел на икономическото развитие, в който навлиза
човечеството в края на ХХ век, е моделът на устойчив, конкурентен, управляем,
непрекъснат, интензивен и ефективен (печеливш) икономически растеж.
Устойчивото развитие все повече се превръща в главна цел на човешката
цивилизация. Такъв тип растеж означава и изисква взаимодействието на човека с
природата да се осъществява по начин, който ще даде възможност тя да се съхрани и
запази за бъдещите поколения .В сегашния силно индустриализиран век опазването на
природата и околната среда е основен проблем за съществуването на човечеството.
Преходът към политиката на устойчив растеж ще даде възможност на фирмите да
реализират както пряк, така и косвен, както икономически, така и социален и екологичен
ефект, защото по този начин те по-добре ще отговарят на изискванията на клиентите, ще
заемат по-благоприятни позиции на вътрешния и международните пазари, ще повишат
своя имидж и ще постигат конкурентни предимства от по-висок ранг.
Новият модел трябва да бъде конкурентен. Икономическият растеж както на
макро-,така особено на микроравнище е невъзможен, ако фирмите не провеждат
политика за постигане на конкурентоспособност в дългосрочен план. Новият модел на
растежа трябва да бъде интензивен и ефектен.
Устойчивото развитие предполага позитивен икономически растеж, но не всеки
растеж е материална основа за устойчиво развитие. Следователно, растежът и
устойчивото развитие са взаимосвързани, но не и идентични категории. Растежът може
да бъде “устойчив”, само ако отговаря на трите основни критерия: икономическа
ефективност, екологосъобразност и социална справедливост. Или с други думи, по
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принцип развитието е по-широка категория от растежа и освен него включва: висока
ефективност на използване на природните ресурси, намаляващи вредни за природата и
човека емисии от производството и потреблението и съответно, увеличение делът на
производството със затворен цикъл (еко-производствени комплекси), усъвършенстване
на разпределението на националния доход и ликвидиране на крайната бедност и др.
ЗАДАЧА:
„Екологичен SWOT анализ на държава/
Strengths/Силни страни
• Кои ресурси на околната среда са в основата на социалния и икономическия
просперитет и развитие на вашата държава/регион?
Weaknesses/Слабости
• Кои са най-сериозните екологични проблеми/ предизвикателства във вашата държава/
регион?
• Каква липса на природни ресурси сериозно засяга икономиката на държавата/региона?
• Какви ключови тенденции съществуват в тази област?
Opportunities/Възможности
• Кои са неизползваните възможности на база на тези ресурси на околната среда? Как
вашата страна/регион би могла да се възползва от тези възможности?
• Какви възможности съществуват за опазване на ресурсите на околната среда?
Threats/Заплахи
• Кои са заплахите пред запасите от природни ресурси в страната/региона, за
биоразнообразието и екосистемите?
• Кой ресурс е изправен пред най-голям риск от изчерпване?
• Има ли събития/проекти/екологични политики, които да заплашват природния капитал
и жизнеността на системата?
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ
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ЕКО ИКОНОМИКА
1.Същност на зелената икономика
Терминът "зелената икономика" е въведен за първи път от D.Pearce през 1989 г. в
книгата му ‖Blueprint for a Green economy‖, в която се формулират характеристиките и
принципите на концепцията за устойчиво развитие. Зелената икономика се предлага като
политически подход, съдействащ за решаването на проблемите със забавянето на
икономическия растеж и загубата на работни места, както и продължаващото влошаване
на качеството на околна среда и деградацията на екосистемите.
Различните международни организации фокусират своето внимание върху
отделни черти на зелената икономика. Техните определения отразяват изпълнението на
следните три цели:
- подобряване на ефективността на използването на ресурсите;
-осигуряване устойчивостта на екосистемите, като се опазва околната среда и потоците
от еко системни услуги;.
- повишаване на социалната справедливост като се подобрява благосъстоянието на
хората и справедливо споделяне на тежестта в обществото.
Най –общо зелената икономика е особен вид развитие на стопанството и
производствените отношения, което води до подобрение на човешкото благосъстояние
и взаимовръзката между хората със заобикалящата ги среда при значително намаляване
на екологичния дефицит. Тя има за цел дематериализацията на производството, т.е. да се
отдели икономическият растеж от използването на природните ресурси и генерирането
на замърсяване и отпадъци.
Двигателите на зелената икономика могат да бъдат хората по цял свят, като е
нужна и подкрепата на правителствата чрез изготвянето на нормативната уредба в тази
насока. Развитието на зелената икономика се определя от два основни фактора:
единият, движен от политиките срещу изменението на климата,
а другият - произтичащ от нарастващата конкуренция от страна на развиващите се страни
за достъп до все по оскъдни и по-скъпи ресурси.
2. Принципи на зелената икономика
На основата на разгледаните дефиниции, зелената икономика може да се
разглежда и като съвкупност от принципи, цели и действия, които обикновено включват:
- равенство и справедливост, както в и между поколенията;
- съответствие с принципите на устойчивото развитие;
- прилагане принципа на предпазливостта относно дейности имащи социално и
екологично въздействие;
- оценяване на природния и социален капитал, чрез интернализация на външните
разходи, зелено счетоводство, добро управление;
- устойчиво и ефективно използване на ресурсите, устойчиво потребление и
производство;
- съобразяване на съществуващите макроикономически цели чрез създаването на зелени
работни места, премахване на бедността, повишаване на конкурентоспособността и
растежа в ключови сектори.
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3. Връзки между зелената икономика и концепцията за устойчиво развитие
На основата на обобщените определения за зелена икономика може да се направи
извода, че тя е подход за постигане на устойчиво развитие. Зелената икономика изисква
избягване на модели за растеж, свързани с прилагането на много ресурси, изисква
прилагане на устойчиви модели на потребление и производство и реинвестиране на
получената добавена стойност в богатите на ресурси развиващи се страни. В контекста
на този подход е увеличаването размера на потреблението на ресурси в развитите страни,
въпреки че производството им е все по-малко ресурсоемко, което предполага по-скоро
изместване на въздействието върху околната среда върху други държави посредством
каналите на международната търговия. В същото време, интензивността на
потреблението и производството на ресурси в развиващите се страни може да се повиши
поради процеса на индустриализация. Тези тенденции влияят негативно на изчерпването
на ресурсите и опазването на околната среда. Концепцията за зелена икономика
обогатява концепцията за устойчиво развитие. Преобладаващата част от изследователите
приемат, че постигането на устойчивост е възможно само при правилно и стабилно
икономическо развитие. Концепцията за зелена икономика, следва да се разглежда като
съвместима с по-широката и по-стари концепция за устойчиво развитие.
Може да се обобщи, че концепцията за зелена икономика не е просто
"екологизиране" на отраслите на икономиката, тя е средство за постигане целите на
устойчивото развитие чрез:
- подобряване благосъстоянието на човека, осигуряване на подобро здравеопазване, образование и сигурност на работното място;
- повишаване на социалната справедливост, като се намали бедността и се осигурят
условия за социално, икономическо и финансово приобщаване;
- намаляване на риска за околната среда като се отчитат климатичните промени,
изпускането на опасни химични вещества и замърсители, лошо управлявани и
съхранявани отпадъци;
- намаляване на екологичните недостиг, като се осигури достъп до прясна вода, природни
ресурси и подобряване на почвеното плодородие.
Моделът на зелена икономика се стреми към по-балансиран портфейл от
инвестиции в социалния, човешкия, природния и финансовия капитал, което отговаря и
на целите на концепцията за устойчиво развитие. Това логично води до признаване
значението на пазарните механизми, но те не се разглеждат като единственото или найдоброто решение за всички проблеми. Взема се под внимание и се използва
производствената сила на природния капитал, особено в разработването на решения за
тази част от населението, чийто поминък до голяма степен зависи от достъпа и
качеството на природния капитал и които най-често са най-бедната прослойка в
обществото. Тъй като бедните са най-зависими от достъпа и качеството на природните
ресурси за прехраната си, зелената икономика се разглежда като средство за постигане
на справедлив и приобщаващ растеж.
Повечето автори дефинират зелената икономика като "средство за постигане на
устойчиво развитие". И двете концепции подкрепят социалното измерение на
развитието. Това е обозначено в целите на зелената икономика, а именно, да създава
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работни места, както и да насърчава доброто управление чрез включеност, отчетност и
прозрачност. Други области от сходство между принципите на зелената икономика и
концепцията за устойчиво развитие е, че зелената икономика трябва да изкорени
бедността, увеличаване на природния капитал, повишаване ефективността на използване
на ресурсите и енергийната ефективност. Няма ясна рамка за дефиниране и оценка на
зелената икономика. Нейните същностни черти се определят най-често, изхождайки от
нуждата на конкретна организация относно специфични потребности или политика на
въпрос,свързан с даден аспект от зелената икономика. Това се дължи на всеобхватността
на понятието „зелена икономика‖ и липсата на интегрирана рамка за нейното определяне
и оценяване. Определението за зелена икономика на UNEP е най-широко използвано.
Въпреки това, зелената икономика е нова концепция и се отнася до комбинация от
съществуващи и развиващите се сектори, принципи и концепции, които не попадат
изцяло в него. На второ място трябва да се отбележи, че липсва ясна стратегия за
насърчаване на зелената икономика, което би увеличило ефективността на
предприеманите мерки, разглеждани като цялостна система. Може да се обобщи, че няма
единна дефиниция за зелена икономика. Повечето автори я разглеждат като ново явление
в развитието на икономиката в глобален мащаб, което се стреми да постигне целите на
концепцията за устойчиво развитие. На тази основа може да се направи заключение, че
принципите определящи дейността на зелената икономика засягат трите измерения
на устойчивото развитие по сравнително балансиран начин.
1. https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1446
2. „Как този град не произвежда боклук“:
https://www.youtube.com/ watch?v=eym10GGidQU
През 2003 г. местното правителство в Камикацу, Япония, решава да въведе нова,
взискателна програма за рециклиране – може би най-взискателната в света. Оттогава
градът компостира, рециклира или използва отново 80% от отпадъците. Технически
погледнато може и да не става въпрос за 100% Урок 21 187 Съфинансиран от програма
„Еразъм+“ на Европейския съюз Зелена икономика нулеви отпадъци, тъй като
останалите 20% отиват на сметището, но е забележително постижение за цяла общност
и за толкова кратко време. Последиците са позитивни – драстично намаляване на
разходите за общността, както и подобряване на състоянието на щедрата и красива
природа, която обгражда града в югоизточна Япония. Жителите са длъжни да измиват и
сортират буквално всичко, което не може да се компостира, в домовете си преди да го
отнесат в центъра за рециклиране и сортиране. Шишета от шампоан, шапки, метални
кутии, бръснарски ножчета, подложки за месо от стиропор, шишета от вода… списъкът
продължава до (буквално) 34 категории. В центъра за сортиране има етикети на всеки
контейнер, които разясняват процеса по рециклиране на съответния предмет – как ще
бъде рециклиран, в какво ще се превърне и колко ще струва този процес (или дори какво
ще се спечели). Това е образователен процес за потребителя. Всички кухненски отпадъци
трябва да се компостират вкъщи, тъй като градът няма контейнери или камиони за
извозване на смет. А относно останалите предмети, силно се насърчава повторната
употреба. Според Акира Сакано, зам.-директор на Академията за нулеви отпадъци в
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Камикацу, в града има куру-куру магазин, където жителите могат да носят използвани
предмети и да си вземат нещо безплатно. Има и куру-куру фабрика, където местните
жени произвеждат чанти и дрехи от изхвърлени материали. В началото било трудно да
се свикне с новите правила. „Може да е неудобно и в началото бяхме против идеята,“
казва един жител – Хатцуе Катаяма. „Но ако свикнеш, става нещо нормално.“ Днес тази
практика може да се наблюдава и в бизнесите в Камикацу. Първата пивоварна с нулеви
отпадъци вече отвори врати, нарича се Пивоварна „Изгрей и спечели“. Самата тя е
изградена от материали втора употреба и от екологични облицовки. До 2020 г. Камикацу
се надява да стане на 100% град с нулеви отпадъци и без сметища и да изгради връзки с
други подобно мислещи общности, разпространявайки практиката за нулеви отпадъци.
Въпроси:
1.Как мислите, че ще се развие икономиката на вашата държава? Колко години смятате,
че ще трае преходът към новия тип икономически растеж – зелена икономика?
2. Кои са професиите на бъдещето, които ще са нужни в зелената икономика?
3.Как ще се промени начинът на живот на хората в контекста на зелената икономика?
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СПЕЦИФИКА НА „ЕКО-ФИСКАЛНАТА” ПОЛИТИКА. ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
1.Дефиниция и същност на фискалната политика.
Фискалната политика е държавна икономическа политика провеждана от
правителството чрез разработването на държавния бюджет, за борба с кризите и
инфлацията. Основните инструменти на тази политика са измененията в държавните
разходи, данъците и трансферните плащания.
В съвременната икономическа теория фискалната политика се обвързва много
тясно с икономиката на търсенето, тъй като чрез нея се цели въздействие върху
съвкупното търсене и поддържане на равнището на националното производство около
потенциалният БВП и пълната заетост. Стремежът към стимулиране на икономическата
активност, респективно на производството чрез намаляване на данъците е характерен за
така наречената икономика на предлагането. В крайна сметка фискалната политика си
поставя по-широки цели, т.е. влияние и въздействие върху съвкупното търсене и
съвкупното предлагане, растеж на БВП, постигане на пълна заетост, смекчаване на
фазите на криза и депресия, и удължаване на фазите на експанзия и подем.
2.Цели и инструменти на фискалната политика
Фискалната политика се преследват няколко цели:
➢ Постигане на устойчив икономически растеж;
➢ Осигуряване на по-големи инвестиции;
➢ Осигуряване или поддържане на по-ниска безработица;
➢ Поддържане на по-ниски цени;
➢ Осигуряване на по-добра конкурентоспособност на националната икономика.
3. Видове фискална политика.
а/ От гледна точка на срока се разграничават - краткосрочна, средносрочна, дългосрочна.
б/ Според обекта се дели на - политика на въздействие върху съвкупното търсене и на
политика на въздействие върху съвкупното предлагане.
в/ Според насочеността й: Микро и макроикономическа фискална политика.
4. Еко-фискална политика.
Еко фискалната политика цели
да ограничи вредните въздействия върху
околната среда било като подтиква към промяна в поведението на икономическите
субекти, или като санкционира действия, довели до негативно влияние, за да се
компенсират щетите.
От икономическа гледна точка еко фискалната политика дава възможност на
всеки да избира между свободата да плаща екоданък (такса или глоба) и да замърсява
или да ограничи замърсяването и да плаща по-малко.
Като инструменти на еко-фискалната политика най-често се използват:
• екологични („зелени”) данъци, такси и други задължителни плащания;
• еко мотивиращи субсидии;
• данъчни облекчения и преференции;
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• депозитни схеми;
• механизми за компенсации и отговорност за нанесени щети на околната среда.
*Зелени данъци (наричани още "данъци за околната среда" и "данъци за замърсяване")
са акцизни данъци върху замърсителите на околната среда или за стоки, чиято употреба
води до такива замърсители.
5.Фискални инструменти
1. МЕХАНИЗМИ, ИНСТРУМЕНТИ И ПРИНЦИПИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОДХОД
Икономическият подход на екологичната политика се основава на четири типа
механизми и свързаните с тях инструменти за достигане на екологично поведение:
а) фискален механизъм, с който се регулират екологичните взаимоотношения по повод
замърсяването и използването на природните ресурси между държавата, бизнеса и
потребителите.
б) финансов механизъм, с който се управлява и стимулира инвестиционния процес в
екологичната област.
в) механизъм на отговорност и застраховане, с който се регулират взаимоотношенията
между причинители на екологични щети и потърпевши - предприятия, население и
екосистеми.
г) пазарен механизъм, с който се създават нови пазари, например за търговия с
разрешителни за въглеродни емисии.
2. ФИСКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА
Фискалните инструменти включват екологични данъци за замърсяване, санкции и
глоби за екологични нарушения, данъчна диференциация, такси за ползване на
природни ресурси, такси за изхвърляне на отпадъци, продуктови такси за не
екологичност на стоките и др.
Икономическите инструменти се прилагат в съответствие със следните основополагащи
принципи:
• Принцип на устойчивостта - изисква да се поддържа баланс между екологичните,
социалните и икономическите цели в процеса на подобряване на благосъстоянието на
хората. Приложен по отношение на фискалните инструменти, той е в основата на т.нар.
“зелена” данъчна реформа.
• Инструменти на екологичната политика, прилагани в съответствие с принципа
“замърсителя” плаща (ПЗП) - изисква разходите, свързани с мерките по предотвратяване
и съкращаване на замърсяването да се покриват от предприятието-замърсител.
• Данък “замърсяване”- целта е да осигурява финансови постъпления в бюджета или
целеви фонд, и да изземва от замърсителя стойността на екологичната щета, която се
нанася на обществото.
• Данък за не екологичност на продукта - той може да бъде за продукти, производство,
потребление или отпадъци, които нанасят щети на околната среда.
• Продуктова такса - като разновидност на данъка за не екологичност на продукта,
променяйки сравнителните цени на продуктите, създава потенциал за финансиране на
системите за събиране и оползотворяване на отпадъците
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• Система за оскъпяване и отстъпка - само финансираща се и финансово-неутрална
система, която се основава на принципа замърсителят плаща.
• Инструменти на ЕП, основани на принципа “ползвателят плаща”
3. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Финансово–кредитните инструменти включват средства от екологични фондове и
подпомагане от международни финансови институции и програми за развитие – в
т. ч. безвъзмездна помощ (грант) и нисколихвено кредитиране, гаранции, субсидии
с лихва и др.
Финансовите инструменти на екологичната политика включват безвъзмездна помощ
(грант), нисколихвени и безлихвени кредити, данъчни преференции, преференциални
цени за изкупуване на енергия от възобновяеми източници, ускорена амортизация и др.
• Принципът на субсидиарност и финансовите инструменти на екологичната политика изисква решенията да бъдат взимани на възможно най-ниско ниво и по начин колкото е
възможно по-близо до хората, за които се отнасят. Наред с европейските екологични
фондове (например Кохезионният фонд и Life +) у нас са създадени два национални
целеви източника за поддържане на екологични проекти, допринасящи за постигане на
целите за устойчиво развитие.Тези национални финансови източници са:
➢ Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда юридическо лице и пълен правоприемник на правата и задълженията на
Националния фонд за опазване на околната среда
➢ Националният Доверителен ЕкоФонд (НДЕФ) - юридическо лице,
създадено в съответствие с Договора за замяна “Дълг срещу околна среда” между
правителствата на България и Конфедерация Швейцария (в сила от 1995 г.).
• Схема за “зелени” инвестиции (СЗИ)
• Еко субсидиите срещу традиционните форми на правителствена помощ;
• Инструменти на ЕП, основани на принципа на компенсиране;
• Инструменти на ЕП прилагани според принципа “потърпевшият плаща”.
4. ПАЗАРНИ
ИНСТРУМЕНТИ
НА
ЕКОЛОГИЧНАТА
ПОЛИТИКА
Пазарните инструменти предвиждат търговия с разрешителни, пазарно
ценообразуване на ресурсите, депозитни системи и др.
Същност на търговията с разрешителни (ТР) - Търговията с разрешителни за емисии се
основава на принципа на компенсацията, според който всяко увеличаване на емисиите
на замърсяване трябва да бъде компенсирано от еквивалентно или в по-голяма степен
намаляване на тяхното количество в границите на територията, за която се прилага
системата.
Търговията с разрешителни има следните предимства:
1. Всички партньори, които търгуват печелят, а разходите за правителството са нулеви.
2. Броят на разрешителните на пазара е определен предварително, така че не съществува
несигурност за достигане на екологичните цели, за разлика от данъците
3. Възникването на нова дейност в дадена контролирана територия е възможно само ако
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се закупят разрешителни от съществуващи фирми, с което икономическият растеж и
екологичните цели стават конкурентни.
4. Търговията с разрешителни автоматично отчита инфлационните промени, което
намира израз в цената на разрешителните, за разлика от данъците, които се нуждаят от
периодично осъвременяване и индексация.
Създаването на пазар за търговия с разрешителни среща следните по-важни трудности:
1. Относно първоначалното разпределение на разрешителни, които могат да бъдат
предоставени по два начина – или безплатно въз основа на наследено замърсяване, или
срещу заплащане.
2. Друг проблем е сложността на подобни системи, които изискват последователност от
правила и подходяща инфраструктура за наблюдение (регистър) на транзакциите. Когато
правилата са твърде сложни транзакционните разходи могат да станат високи.
3. Разпределението на търгуваемите разрешителни може да срещне безпокойството сред
гражданите, че замърсяването ще бъде пренесено към други региони или, че печалбите
на фирмите могат да нараснат, докато равнището на замърсяване да остане същото.
4. Възможно е да възникне съмнение в целесъобразността да се позволи на пазара да
регулира околната среда, макар че съществуват системи за търговия с разрешителни,
които действат под строг регулаторен контрол.
Задача:
1. Според вас как могат да бъдат приложени тези мерки в България. Смятате ли, че те са
приложими – ако да, защо и ако не, защо?
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БВП КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
1. БВП и устойчивото развитие - за по-малко от десетилетие бяха предложени редица
интересни и полезни модели за количествено измерване на устойчивото развитие. Не са
неочаквани и трудностите на такова измерване, които възникват винаги, когато се
опитваме да съчетаем количествени и качествени показатели. Ясно е, че търсенето на
подходящият модел и методика на измерване ще продължи, защото прецизността на
системата от показатели и съответни критерии и индекси е от решаващо значение за
точността на оценките и формирането на подходяща политика за устойчиво развитие.
Търсенето на такива нови подходи не бива да изключва някои от показателите, като БВП
напр., които все още не са използвани в достатъчно пълна степен или по-скоро не са
обвързани по достатъчно убедителен начин с показателите от другите три измерения:
социално, екологично и институционално.
В специализираната литература често се среща съждението, че БВП е лош и даже
подвеждащ показател за устойчиво развитие. Това съждение сякаш не се съобразява с
факта, че БВП не е създаден, за да измерва устойчивостта. Следователно, нелогично е
той да се дефинира като „дяволски” или “подвеждащ “ показател, каквито определения
все още се срещат. Показателят БВП върши чудесна работа за това, за което е създаден.
До голяма степен моделът за изчислението на БВП е универсализиран, т.е. това е един
от най-надеждните показатели за международни икономически сравнения. Освен това е
налице разнообразна, надеждна и достъпна база от данни за отделни страни и региони и
за достатъчно продължителен период от време. При подходящо и целево дезагрегиране,
БВП и неговите производни могат да послужат за достатъчно надеждна оценка за
устойчивостта на развитието. Предимството на този показател е, че той пряко или
косвено отразява екологичните, социалните и институционалните аспекти на
устойчивото развитие. Следователно, проблемът е не дали, а по-скоро как да се използва
системата от дезагрегирани показатели. В този смисъл БВП не е подвеждащ, а по-скоро
неправилно използван показател.
2. Връзки които се пораждат между БВП и устойчивото развитие - от
методологическа и фактическа гледна точка е по-целесъобразно да се търсят преките и
обратни връзки между БВП, от една страна и околната среда и социалната сфера, от друга
страна. Все пак развитието е резултат от взаимодействието между обществото и
природата по повод на производството и потреблението на стоки и услуги. В този
смисъл, количествените и особено качествените параметри на произведения продукт и
на неговото разпределение показват в значителна степен интензитета, характера и
последиците от това взаимодействие. На практика това съждение се потвърждава и от
алтернативите модели на агрегирани индекси, включващи подсистема от показатели,
характеризиращи различни сфери. Проблемът е, че при такъв подход не се показват или
се показват в непълна степен взаимовръзките и взаимното влияние между тези сфери.
Например, показателите за чистотата на водата ни дават представа какво е нейното
състояние към днешна дата или в исторически ретроспект, но е ясно точно какви
икономически или политически процеси и решения са довели до това състояние и още
как това състояние може да се промени. Аналогичен е проблемът с анализа на
социалните или институционалните показатели. От своя страна, икономическите
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показатели имат своя социален и екологичен отпечатък (измерение), който може да се
разчете при сравнителния анализ на съотношенията между стойностни и физически
показатели.
След като между околната среда и процесите на производство и потребление има
преки и обратни връзки, повече от логично е да се търси комплекса от физически и
монетарни характеристики на БВП. Те не показват точното състояние на околната среда,
но дават достатъчно представа за характера на протичащите процеси на взаимодействие,
в т.ч. от гледна точка на критериите за устойчиво развитие.
Няма различие между експертите, че не е възможно обществено-икономическо
развитие без икономически растеж. Развитието на технологиите, на обществените
отношения, на качеството на живот и прочие е свързано с този растеж. Едно от условията
за повишаване на жизнения стандарт е увеличаването на производството на капиталови
и потребителски стоки и услуги. За да се потребява повече, трябва да се произвежда
повече, т.е. трябва да се поддържа растеж на производството. Поради тази зависимост,
равнището на развитие на социалната сфера, която е съществена страна на устойчивото
развитие, е в тясна позитивна връзка с икономическия растеж. За да елиминираме
факторите мащаб на националните икономики и различния брой на населението, може
да се използва показателя БВП на човек от населението. Международните
статистически сравнения убедително показват, че страните с висок социален статус, т.е.
висок стандарт, са същевременно страни с висок БВП на човек. Просто няма изключение
от това правило. Освен това, както основателно твърди Л. Търоу, колкото по-нисък е
растежът, респ. доходите, толкова по-неглижирани са проблемите на околната среда. Той
прави извода, че “...при нисък растеж (доходи) основен проблем е гладът, а не околната
среда, и обратно”.
БВП носи достатъчна информация за въздействието на производството върху
природната среда при условие, че стойностните измерения на крайния продукт се
сравнят с физическите измерения на използваните производствени ресурси. Потребените
енергия и суровини за производство на единица БВП са сред водещите показатели за
устойчивост, респ. неустойчивост на развитието. При други равни условия, страните с
най-ниско потребление на производствени ресурси за единица БВП са тези с най-високо
индустриално развитие и респ. най-висок жизнен стандарт, в т.ч. измерен чрез ИЧР
Има други важни параметри при изследване на релацията БВП - околна среда.
Това са съответно екологичната чистота и полезността на единица БВП. Анализът би
следвало да включва целият процес на производство, независимо дали под краен продукт
се разбира полуфабрикат или завършено производство. Възможни са различни варианти,
в т.ч. екологично чист краен продукт, но замърсяващи технологии на производство. Или
внос на полуфабрикати, чието производство е екологично опасно, но е извършено в
страната-износител. Най-оптималният вариант е, когато крайният продукт и цялата
технологична верига на производство, съхраняване, транспортиране и доставка, отговаря
на съответните международни стандарти.
Съществуват измервания, които показват вредните емисии по отношение на
почвата, въздуха и водата при различните типове производство. Наличието и обема на
вредните емисии зависи от два основни фактора:
а) характера на произвежданият продукт;
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б) технологичното равнище на производството.
Необходимо е да се вземат предвид също условията на складиране,
транспортиране, доставка, контрол върху потреблението, ако последното е свързано с
някакви рискове. С напредването на процесите на глобализация и взаимно обвързване на
националните стопанства, необходимостта от разглеждането на устойчивото развитие
като резултативна величина от функционирането на цялото световно стопанство ще
расте. Това, разбира се, не изключва анализа на национално равнище и не омаловажава
резултатите от развитието на всяка отделна страна. Нито пък освобождава от
отговорност страните, чиито национално производство и потребление нанасят вреди на
природата и влошават глобалните условия за живот. Но анализът на национално равнище
следва да се разглежда само като етап на общия анализ и като средства за оценка на
тенденциите в отделно взета страна или отделна интеграционна общност.
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ПРЕПЯТСТВИЯ ПРЕД УСТОЙЧИВИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ В
СЕКТОР СЕЛСКО СТОПАНСТВО
1.Оценката на устойчивото развитие на аграрната сфера се нуждае от
разработване на система от показатели, които да го характеризират всестранно, а
същевременно и детайлно. За да се постигне това изискване, е необходимо показателите
да отговарят на следните условия:
-

Да отразяват развитието на отрасъла и приноса му за непрекъсната промяна към
един по-добър свят;

-

Да служат като информационно средство за идентифициране на използваните
характеристики на устойчивото развитие на отрасъла;

-

Чрез подходящи количествени и неколичествени изменения на факторите да се
очертава приносът на земеделието за по-съвършеното развитие на реалния свят;

-

Да отразяват принципа
„мисли глобално – действай локално“, като
характеризират вътрешните отраслови и регионални равнища на управление в
земеделието;

-

Да служат като меню, от което всеки изследовател може да ползва онези
показатели, от които се нуждае;

-

Да са разбираеми – прости, ясни и недвусмислени;

-

Да са реализуеми – от гледна точна на осигуряването с информация, време и други
ограничения;

-

Да са добре концептуално обосновани;

-

Да са приспособени към бъдещото развитие;

-

Да са в рамките на наличните данни или такива, които могат да се осигуряват с
разумни разходи за адекватно документиране, добро качество и регулярно
обновяване;

-

Да отразяват принципите, залегнали в Agenda-21 и широко да покриват всички
аспекти на устойчивото развитие;

Основните принципи на устойчивото развитие на земеделието, се свеждат до
следното:
-

да се удовлетворяват потребностите на съвременното общество, без да се
нарушават възможностите за развитие на бъдещите поколения;

-

да се използват пестеливо природните ресурси и да се възстановява и запазва
екологичното равновесие;
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-

икономическия ефект от всяка дейност да се оценява като се отчитат разходите за
възстановяване на щетите, нанесени върху околната среда;

-

да се разпределят справедливо разходите за опазване на околната среда между
сегашното и бъдещото поколение, което предполага широко международно
сътрудничество;
Показателите са:

•

Земеделие основано на прогреса в познанието, технологиите и иновациите.
Ролята на биотехнологиите и информационните технологии, геномиката,
нанотехнологиите и информационните технологии е от първостепенна важност;

•

Ролята на квалифицирания човешки потенциал;

•

Изграждане на политика за достъп до големи и особено нишови пазари;

•

Създаване на рентабилна първична продукция и продукти с висока добавена
стойност и голяма конкурентноспособност, годни за нишови пазари;

•

Либерализация на пазарите и свързаните с това конфликти /напр. ГМО
продуктите – САЩ/Европа/;

•

Качество и безопасност на храните и фуражите и техния контрол;

•

Климатичните промени;

•

Конфликта храна и биоенергия;

•

Демографските промени;

•

Намаляване на водните източници и почвеното плодородие.

2. Отрасъл животновъдство - Връзката земя - животни е двупосочна.
Плодородната и екологично чиста земя, добре поддържаните пасища и ливади,
осигуряват нормално изхранване на животните, а следователно висококачествена
продукция.
От животинските отпадъци се получава висококачествен органичен тор, който
подобрява почвеното плодородие, а то осигурява необходимата храна за животните.
функциите на земните ресурси (почви, води, растения и животни) са взаимно обвързани
и зависими. Затова мерките, които са необходими, най-често са комплексни и водят до
ограничаване на де градационните процеси при всички земни ресурси.
Основното предназначение на животните е да осигуряват хранителни продукти и
суровини, използвани в промишлеността. От тях се получават странични продукти,
които при определени условия могат да допринесат за сериозно замърсяване на почвата,
водата, въздуха и растителната продукция.
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Основните проблеми от областта на животновъдството, които могат и трябва да
намерят решение в рамките на устойчивото развитие трябва да се насочат в следните
направления:
•
осигуряване на нормален здравен статус на животните - отглеждане според
физиологичните им потребности и при подходящи зоохигиенни и ветеринарно медицински условия;
•
микробиологично замърсяване (включително салмонела) на почвата,
повърхностните и подпочвените води в резултат на недоброто съхраняване и
разхвърляне на оборския тор; микробиологични емисии, които могат да причинят
здравни проблеми;
•
устойчивост на животните към антибиотици, създаващи проблеми за хората;
•
въздействието на различните видове и породи животни върху емисиите във
повърхностните и подпочвените води и почвите: съдържание на тежки метали, Na, K, CI,
N, P, разграждащи се химикали, микрофлора;
•
ефектът на различните видове и породи животни върху нивата на емисии във
въздуха: амоняк, сероводород, въглероден диоксид, летливи химични съединения, прах,
шум, миризма;
•
рециклираните животински отпадъци и другите екскременти като ресурси;
•
осигуряване на вода за консумация и почистване;
•
съхраняването на други остатъци от фермите като резултат от допълнителни
дейности (масла, лекарства, дезинфектанти, утайки от обработката на отпадъчни води)
3. Отрасъл растениевъдство - Устойчивото управление на земните ресурси
изисква разработването и стриктното прилагане на технологични и организационни
мероприятия, които да гарантират предпазването на почвата от деградационни процеси,
да стабилизират почвеното плодородие и да осигурят пълноценен фураж за голям брой
животни:
•
повърхностно подобряване на терена;
•
подобряване на естествените ливади и пасища чрез оптимизиране на минералното
торене;
•
органично торене на естествените ливади и пасища;
•
борба с плевелите и вредната растителност;
•
подсяване на деградирали ливади и пасища;
•
основно подобряване на естествени ливади, пасища и мери при
нископродуктивни естествени тревостои, със силно влошен тревен състав;
•
напояване на ливадите и пасищата;
•
поддържане на полуестествените тревни площи чрез традиционните земеделски
практики (паша и/или косене);
•
рационалното и щадящо използване на ливадите и пасищата;
•
пасищно и оборно- пасищно отглеждане на животните.
Предвид концепцията за устойчиво развитие, препоръчаните мерки
за
повишаване на устойчивото управление на земите, свързани директно с
животновъдството са:
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•
прилагане на планинско земеделие за съхраняването на пасищните системи и
местните породи;
•
създаване на модерни торохранилища и на техника за транспортиране и
разхвърляне на органичните торове;
•
строг контрол при избора на подходящи площадки за изграждане на
животновъдни сгради и ферми извън населено място. Изграждането на фермата да бъде
върху слабо плодородна земя, която да е под равнището на най-близкото населено място,
с което се избягва замърсяване на водите и почвите с отпадъците от фермата;
•
площадката да не попада в зоната на замърсявания от големи индустриални
предприятия, подпочвените води да бъдат дълбоки (под 3-9 м) в зависимост от системата
за почистване на тора;
•
пътищата, обслужващи фермата, да не пресичат главни и магистрални пътища;
•
мястото да бъде добре водоснабдено, да има определен наклон, който да
позволява събирането на оточните води във водохранилищата;
•
броят на животните и големината на фермите трябва да бъде съобразена с
възможностите за съхранение, преработка и оползотворяване на торовете, получавани от
животните.
Многофункционалността на устойчивото земеделие показва, че неговото
реализиране се нуждае от прилагане на интегриран поход и разработване на
общонационална стратегия, която е икономически приемлива от цялото общество. На
устойчивото развитие следва да се гледа като на общонационална задача, чието
изпълнение се нуждае от усилията на цялото общество, а не само на отделни дейности и
отрасли. Само тогава то наистина ще се превърне в реалност.
ЗАДАЧА:
1. Посочете по 1 сектор от растениевъдството и по 1 сектор от животновъдството в който
силно е развито устойчивото развитие. Ако може намерете информация за конкретни
фирми, които прилагат техника и технология за опазване на околната среда.
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ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
ПРОМЯНА НА СЪСТАВА И СВОЙСТВАТА НА ПОЧВАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
Почва е повърхностният рохкав изветрен пласт на земната кора, в който се
развиват растенията. Разораната почва се нарича още „пръст“. Почвата има сложен
състав и структура.

Благодарение на почвата се произвеждат плодове, зеленчуци, зърно и други,
които са необходими за изхранване на населението.
1.Състав на почвата.
1.1. Механичен състав на почвата
Почвата е съставена от различни по големина агрегати, наречени още механични
елементи, които не могат да се раздробяват по механичен път. Агрегатите с близки
размери имат подобни свойства, поради което е възприето да се обединяват в механични
фракции.
Възприета е класификация на почвените агрегати в 4 фракции:
• с размер > 1 mm – камъни
• с размер 1 – 0,05 mm – пясък
• с размер 0,05 – 0,001 mm – прах
• с размер < 0,001 mm – глина
1.2. Органичен състав на почвата:
• неразложена мъртва органична материя от: следжътвените растителни остатъци
от предшественика, загинали наскоро животински видове;
• полуразложена мъртва органична материя;
• разложена мъртва органична материя, голяма част от която влиза в състава на
органичното вещество хумус.
Вредна органична част в състава на почвата са полимерните промишлени
отпадъци и опаковки, попаднали случайно или по немарливост, които са замърсители на
почвата. В миналото, замърсяването е било много по -малко и почвата се е обогатявала
само с органична материя.
1.3. Химичен състав на почвата
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Химичният състав се е променял в следствие на органичните остатъци.
Органичните съединения на почвите произхождат от мъртвите растителни и животински
остатъци, главно от мъртвите растителни корени, които остават и попадат в почвената
маса. В почвите тези остатъци постепенно се разлагат под влияние на
микробиологичната дейност.
1.4. Почвена вода
Водата постъпва в почвата главно чрез валежите и по-малко от подземни води. Тя
се задържа от почвените агрегати с различна сила, преминава в различни форми и е
различно достъпна за растенията
1.5. Почвен въздух
Въздухът и други газове в пространствата в почвата, особено тези, които се
намират в зоната на аерация. Познат и като почвена атмосфера. Почвената вода и
почвения въздух са пряко свързани с обработката на почвата.
2. Физични и химични свойства на почвата.
Тези свойства се променят през годините, като се подобряват благодарение на
новите технологии. Това води и до по-добри добиви , което е главна цел на
производителите, за по-добри добиви и по-големи доходи. Основното свойство на
почвата е нейното плодородие – способността ѝ да осигурява хранителни вещества, вода,
въздух и топлина на растенията, безусловно необходими за растежа, развитието и
продуктивността им.

Въпроси:
1.С какви размери са преобладавали почвените агрегати в миналото според вас?
2. Избройте основните замърсители на почвата в наши дни!
3. Може ли водата да замърси почвата ?
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ПЛОДОРОДИЕТО В НАШАТА ОБЛАСТ И МАЙСКОТО ДЪРВО – СИМВОЛ НА
ПЛОДОРОДИЕТО
1. Плодородието в нашата област
Нашата област попада в зоната на черноземните почви, което означава, че почвите
са плодородни.

Отглеждат се много видове култури, които изискват нашия климат.
В нашата страна на 1 май честваме деня на труда, а в някои страни честват деня
на плодородието.
2. Майското дърво-символ на плодородието.
Майските дървета са големи, украсени дървета, които собственици на къщи и
дворове в много региони на Германия, Австрия, Чехия, Словакия поставят. В много
случаи майското дърво се изправя в центъра на населеното място.
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Какъв е произходът на обичая, пред дома на любимата, да се поставя украсена
брезичка на първи май? Когато в рейнска област приближи краят на април, момичетата
по селата стават неспокойни. И в училищните дворове приятелките обсъждат помежду
си един единствен въпрос: Дали ще завариш пред вратата си майско дърво? И от кого ли
ще е? От еди-кого си – надали, той нищо не би ми подарил…
https://m.dw.com/bg/ - за тези, които искат да разгледат и прочетат цялата
информация.
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ВОДЕН И ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ НА РАСТЕНИЯТА В МИНАЛОТО И ДНЕС
1.Воден режим на растенията в миналото и днес
Основната концепция на капковото напояване, а именно - малко количество вода
да бъде доставено на правилното място, е намирала приложение от древни времена. Още
преди векове фермерите са открили ефективен метод за напояване в пустинните области
с минимално количество вода. Те използвали глинени делви, които заравяли в близост
до корените на растенията и периодично пълнели с вода. По този начин се е създавал
влажен „джоб” в близост до кореновата система на растението, тъй като водата бавно се
просмуквала през стените на делвите в почвата.
Историята на съвременното капково напояване датира от 1866 г., когато в
Афганистан, макар и с минимален успех , започват да използват глинени тръби с идеята
да се създаде цялостна капкова напоителна система.
Археологическите проучвания показват, че напояването на земеделските култури
е възникнало в райони, където естествените валежи са недостатъчни за поддържане
влажността на почвата, която от своя страна да осигури растежа и зреенето на
съответните култури.
Целогодишно напояване на земеделските култури се е практикувало в
Месопотамската равнина. Древните египтяни са практикували напояване на участъци,
като са се възползвали от ежегодните преливания на река Нил. Древните жители се
възползвали от преливането на реката, като изпълвали площи, заобиколени от диги. С
водите от Нил се носи и ценна утайка, която служи за изхранване на растенията. В
Германия през 1920 е създадена система за напояване възоснова на перфорирана тръба,
а през 1936 в Мичиганския университет експериментират с маркуч, изработен от пореста
материя. Проблемът, който винаги излизал на преден план, е, че малките дупчици, чиято
основна роля била да погасяват свободния воден напор на водата и регулират дебита след
известна употреба просто се запушвали поради наличието на дребни песъчинки и
механични примеси във водата.

Първите по-сериозни успехи в микронапояването се реализират през 50-те години
на миналия век. Това става възможно благодарение на напредъка, който учените
постигат в областта на пластмасите. Въпреки всичко най-големият пробив в
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усъвършенстването на капковата технологията идва през 1959г. от една разработка на
пенсионирания служител на British Water Agency – Symcha Blass. Той успява да
преодолее проблема със запушването, като за целта вместо малки дупчици, използва
каналче с по-голямо сечение, но оформено под формата на дълъг лабиринт.
2. Хранителен режим на растенията в миналото и днес.
В миналото растенията са се хранели от запасите от хранителни вещества в
почвата, като не са използвани синтетични торове. Почвата се е обогатявала от
растителните остатъци и от утайките от поливната вода.
Днес пазара е обсипан с най-различни торове за подхранване на растенията, като
фирмите се надпреварват кой ще продаде повече ☺ ☺ ☺
За съжаление много малко земеделски производители използват органични
торове и залагат на неорганичните.
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ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО
1.Обработка на почвата в древността
При разкопки са намерени
първите земеделски инструменти,
които са направени от кости на животни.

Рисунки в пещери ни дават информация за
обработката на почвата в миналото.
2. Обработка на почвата през
изминалия век
Воловете често са се използвали като жива тяга и са се ползвали основно за това и по
малко за производство на мляко.

Поставят се плетени кошнички
на муцунките на животните с
цел да не отхапват от растенията,
които са в обработваемата нива.
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В близкото минало са се използвали магарета за обработка на почвата, за малки
площи в селцата.
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ПЛЕВЕЛИТЕ И ОБРАБОТКАТА НА СЕМЕНАТА ЗА СЕИТБА В МИНАЛОТО И
ДНЕС
1.Плевели
Плевелите са растения, които в много случаи се използват за лечебни цели, като
билки, но в земеделието са си вредни растения ,които пречат на развитието на
културните растения. Най-характерните плевели които заплевеляват земеделските
площи са троскот, балур, поветица, обикновен щир, великденче, ралица, паламида,
глухарче, татул и др.
В миналото е имало по малко плевели като
цяло, но с времето те са се разпостранили. В
наши дни се вземат мерки, за ограничаване
на разпостранението. За ограничаване на
разпостранението в други страни и
континенти се грижат карантинни служби,
които следят да не се появи карантинен
плевел или неприятел. Има плевели които са
карантинни за нашата страна и при внос на
зърно, семена или други земеделски продукти , се следи да не се внесат семена на такива
плевели. В противен случай ще се появи нов плевел за страната, който ще бъде нов
проблем за земеделските производители. Борбата с плевелите в миналото е била трудна,
тъй като не е имало хербициди, хубава модерна техника за обработка на почвата и т.н.
В наши дни има много методи за борба с плевелите.
Семената на някои плевели запазват кълняемостта си до 50 години.
2. Обработка на семената за сеитба
В миналото хората не са били запознати толкова много за тези мероприятия, но
по важните като почистване на семената примерно са го правили като са отвявали
лошите семена, почиствали ръчно и т.н.
За обеззаразяване на семената не са си и помисляли в древността, но по късно са
започнали да прилагат термична обработка, накисване в син камък и др.
В наши времена ето какво се прави с подготовката на семената за сеитба:
-за сеитба се използва автентичен семенен материал, който се подлага на различни
процедури за да се подготви за сеитба;
-почистване на семената;
-сортиране на семената;
-калибриране на семената;
-обеззаразяване
на
семената;
-дражиране на семената.
Въпроси:
1.Разучете три плевела, които се използват в билкарството
народната медицина!
2. Защо се обеззаразяват семената?

и за какво помагат в
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ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ В НАШАТА ОБЛАСТ
Основните култури които се отглеждат в нашата област са пшеница, ечемик,
царевица, слънчоглед и рапица.
1.Пшеница – царицата на културите!
Пшеница (наричана и зимница или жито) е сборно понятие за няколко вида
растения, ботанически обединени в род (Triticum), представители на семейство Житни.
Пшеницата е основна зърнено-житна култура, използвана за направата на хляб.
Отглеждана е първоначално в региона на Плодородния полумесец, разположен в
Близкия изток, но постепенно бива разпространена по цялото земно кълбо. Зърното на
пшеницата е частта от растението, която се
използва за храна. След смилане на зърното,
полученият
продукт
представлява
пшеничено брашно, което се използва за
приготвянето на различни видове хляб,
бисквити, спагети, кус-кус и редица други
тестени изделия. Пшеничено брашно се
използва и при приготвянето на бира, някои
високоалкохолни напитки и дори биогаз .
Пшеница се засажда и за добив на фураж, а понякога сламата и се използва за други цели
– като материал за покриване на селскостопански сгради. Най-големи площи с пшеница
се отглеждат в Индия, Китай, Русия, САЩ, Австралия, Казахстан, Канада, Пакистан,
Турция, Иран, Украйна.
2.Ечемик
Ечемикът (Hordéum vulgáre) е важна фуражна, техническа, а в някои страни – и
продоволствена култура. Основно се отглежда заради зърното. Ечемикът се отглежда в
умерените части на света. Предимно европейско растение е. В света се засяват около 800
млн. дка от тази култура, от които половината в Русия и Китай. Зърното и сламата се
използват за храна на животните, а в някои страни значителна част от зърното служи за
производство на малц, бира и различни преработени продукти. Ечемикът се отглежда в
сеитбообращение с други зърнени или полски култури. Зърното от ечемик има висока
фуражна стойност заради по-високото съдържание на белтък в него и подходящия му
състав на протеина. Ето защо фуражът от ечемик е отлична храна за продуктивните
животни, най-вече за угояване на свине. Сламата от ечемик има по-висока хранителна
стойност от пшеничената слама.
3. Царевица
Царевицата (Zea mays) е вид покритосеменно
растение от семейство Житни (Poaceae). Тя е важна
земеделска култура, която се използва за зърно,
силаж и за зелен фураж.
По протежение на централно и южно Мексико,
ацтеките и маите култивират редица разновидности
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използвани за храна и други цели. С течение на времето, култивираната царевица се
разпростира към Северна и Южна Америка, като между 1700 и 1250 година пр.н.е. заема
обширни площи на двата континента.
4.Слънчоглед
Слънчогледът се отглежда за семената, от които се получава най-използваното в
България растително масло.
Слънчогледовото масло има висока
хранителна стойност и добри вкусови
качества. В състава му влизат главно
ненаситени мастни киселини –
линолова (50 – 65%) и олеинова (25 –
40%). Тези киселини се съдържат в
незначителни количества в животинските мазнини и не се синтезират в човешкия
организъм. Известно е, че консумирането на ненаситени мастни киселини води до
формиране на т. нар. „добър“ холестерин, поради което растителните мазнини са в
основата на диетичното хранене при хората.
Средната консумация на слънчогледово масло в България надвишава 15
килограма на глава от населението.
5. Рапица
Рапицата (Brassica napus)
известна още и като канола и е
растение с яркожълти цветове,
което се отглежда и култивира
масово по света. Основните ѝ
приложения
са
за
фураж,
производство на рапично олио,
биодизел, като съставка в различни
технически масла, медицински и
козметични продукти и други. Поради лесното си отглеждане и разнородното
приложение рапицата е широко разпространена земеделска култура в цял свят. В много
страни рапицата е основната маслодайна култура.
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ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ ОТ МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО В НАШАТА
ОБЛАСТ
В миналото в нашата област се е отглеждал памук, който се отглежда сега само в Южна
България.
1. Памук
Одомашняването на културата е протекло независимо и успоредно в стария и новия свят.
Влакната на памука се използват за направата на прежда или платове, използвани в
текстилната промишленост. Използването на
памука за плат е известно от праисторически
времена. Открити са фрагменти от памучен
плат, датирани от 5000 г. пр. Хр. и използвани
от цивилизациите в Мексико. Въпреки че се
отглежда от дълбока древност, едва след
изобретяването на механизираната машина за
отделяне на памука от растението и зърната е
станало възможно да се понижи цената на
производството му. Това довежда до
широкото му използване и превръщането на памука в най-използвания природен
продукт, влаган в облеклото.
2. Шафран
Тази интересна култура започна да се отглежда в нашата област , като все повече набира
популярност. Ще се запознаем с тази култура , която е доста интересна.
Шафранът е подправка, получавана от цветовете на шафрановия минзухар (Crocus
sativus), културен вид минзухар от семейство Перуникови (Iridaceae). Самото растение
се нарича също съкратено шафран. Трите близалца на цвета (дисталните краища на
пестиците – женските репродуктивни органи на растението) и част от шийката му
(стъбло, свързващо близалцата с останалата част от растението) се изсушават и се
използват в готварството като подправка и оцветител.
Шафранът, който от години е
най-скъпата в света подправка по
тегло, расте при естествени
условия в Югозападна Азия.
Култивиран е за първи път в
района на Гърция. Характерни за
шафрана са горчивият вкус и
миризмата на йодоформ или
сено. Те се дължат
на
химическите
вещества
пикрокроцин и шафранал. Той
съдържа също каротеноидното багрило кроцин, което дава богат златисто-жълт цвят на
храната. Заради тези си качества шафранът е много търсена подправка за храни по целия
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свят. Думата „шафран“ произлиза от старофренския термин от 12 век „safran“, който идва
от латинското „safranum“. „Safranum“ е свързано също с италианското „zafferano“ и
испанското „azafrán“.
„Safranum“ идва от
арабската дума „asfar“
(ْ ,)أَصْفَرкоято означава
„жълт“
чрез
паронимното
„za‘faran“
(ْ,)زَ عفَ َران
името на подправката
на арабски.

Въпроси:
1.За какво се използва памукът?
2. Към кое семейство се причислява Шафранът?
3. Шафранът се използва като?
4. Къде е култивиран за пръв път Шафрана?
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ОТГЛЕЖДАНЕТО И ПРИБИРАНЕТО НА РЕКОЛТАТА ПРИ ЗЗЖК В
МИНАЛОТО
1. Прибиране на реколтата от пшеница

Първият сноп от жътвата падна. Както повелява традицията, той остана на
нивата, за да я „пази през зимата“.
Жътвари грабнаха сърпове и паламарки и
зажънаха натежалите от зърно стръкове.
Край синора окачиха на дървена тринога
детска люлка, в която оставиха да спи бебето
на една от жените. От време на време
поспираха работа, за да пийнат студена вода
от стомната или да се разхладят с айрян от
калайдисаното менче.

Към края на жътвата, те направиха „брадата“ – сноп, оформен от последните две-три
ръкойки, превързан с червени конци и окичен с цветя. Жътварите набраздиха нивата,
като я „нахраниха“ и „напоиха“, за да има берекет и догодина.
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Тогава дойде и стопанинът на нивата – чорбаджи Тотю, който се разплати с по пара и
половина с всеки един от тях. Само майката с бебето получи половин пара, тъй като
много често прескачала до люлката да си види отрочето, та работила по-малко.
2.Жътва в наше време!
Днес цялата дейност се извършва от машини, наречени комбайни. Те извършват
едновременно жънене и вършеене и почистване на зърното. С тях се прибират всички
зърнени култури, затова под „жътва“ днес се разбира също така и прибирането на
царевицата, слънчогледа и други.

Въпроси:
1.Как се нарича последния сноп от жътвата?
2. Първия сноп от жътвата остава на нивата, защо?
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ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА ОТ ПЗЖК В МИНАЛОТО
1. Прибиране на реколта от царевица
След сеитбата и тежките ръчни обработки на почвата със мотики и конски впрягове ,
идва време за прибиране на реколтата, ръчно.
Берат се кочаните и се превозват по домовете , като се берат голи или с беленицата. Ако
са с беленицата вечер се организират седянки и се бели до късно вечерта. От тези
беленци са се плели рогозки и още някои изделия. Използвали са се и за превързване на
лози.

След като се оберат кочаните се режат стръковете и се превързват на снопове, които се
превозват и трупат на купи, най-често кръгли превързани на две, три места. Сноповете
се вържат със къндра, предварително изсушена. Преди да се използва се намокря да
поеме влага и след като омекне се върже.
Тези стръкове са използвани за храна на
добитъка през зимата.
2.Прибиране на реколтата в наши дни.
Както и при пшеницата, така и при
царевицата сега се прибира реколтата със
зърнокомбайн.

Въпроси:
1. За какво се е използвала беленицата?
2. С какво са превързвали сноповете?
3. Коя от жътвите (царевица или пшеница) е по-трудна и защо?
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ОТГЛЕЖДАНЕТО НА КОРЕНОПЛОДНИ, КЛУБЕНОПЛОДНИ И
МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ В НАШАТА ОБЛАСТ И КРАЙНИЯТ ПРОДУКТ
1. Отглеждане на кореноплодни в нашата област.
Към подгрупата Кореноплодни култури спадат:
• цвекло, в т.ч.:
• захарно цвекло, което се отглежда като техническа култура
• кръмно цвекло, което се отглежда като фуражна култура
• моркови – култура със специфично място, възприета в някои случаи като
зеленчукова, в друга като фуражна, а
когато се произвежда на големи
площи и продукцията ѝ се използва от
консервната промишленост – като
техническа.
• картофи – култура със статута на морковите, която вместо кореноплод образува
клубени.
2. Отглеждане на клубеноплодни в нашата област
Картофите (Solanum tuberosum) (диалектно са известни като компири, барабой
и пата̀ти) са многогодишни растения от род Кучешко грозде на семейство Картофови
(Solanaceae), отглеждани обикновено заради техните съдържащи скорбяла грудки
(клубени). Картофите са най-широко отглежданите сред клубеновите растения в света и
са на четвърто място по обем на суровата продукция (след ориза, пшеницата и
царевицата), но това челно място се дължи на високото съдържание на вода в клубените
в сравнение с другите култури.
Картофът произлиза от
Южна Америка, вероятно от
района, заеман от днешните Перу,
Боливия и Чили. Картофите
съставляват важна част от
културата на Андите и фермерите
отглеждат много разновидности,
притежаващи
голямо
разнообразие на цветове и форми.
Те се разпространяват в останалата част на света след контакта на европейците с
Америка в късния 15 и ранния 16 век. В Южна Америка се срещат над 200 диворастящи
вида.
3. Маслодайни култури
3.1. Маслодайните култури са растения, които се отглеждат главно за семената или
плодовете, отличаващи се с високо съдържание на мазнини. Извлечените от тях масла се
употребяват за храна на хората и животните, за технически цели, във фармацевтичната
промишленост или парфюмерията.
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3.2. Култури, отглеждани в България
• Маслодайна роза
• Слънчоглед
• Рапица
• Фъстъци
• Соя

3.2.1. Слънчоглед.
Произхожда от степта на Северна Америка, където и сега се срещат диви форми. В
Европа растението е пренесено през 1510 г. и засято в ботаническата градина на Мадрид.
В началото се е отглеждал като декоративно растение и за семки. В България е пренесен
след Освобождението от Русия като
декоративно растение и за ядене, а
отглеждането му като земеделска
култура започва през 1917 г. След
това за кратък период се превръща в
основната маслодайна култура на
българското земеделие.

3.2.2. Рапица (Brassica napus), известна още и като канола е растение с яркожълти
цветове, което се отглежда и култивира масово по света. Основните ѝ приложения са за
фураж, производство на рапично олио, биодизел, като съставка в различни технически
масла, медицински и козметични продукти и др. Поради лесното си отглеждане и
разнородното приложение рапицата е широко разпространена земеделска култура в цял
свят. В много страни рапицата е основната маслодайна култура.
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ТРАДИЦИОННИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ В НАШИЯ РЕГИОН.
ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
Зеленчуковите култури, които се отглеждат в нашата област са домати, пипер,
краставици, патладжан и др.
Има една зеленчукова култура, която е характерна за едно село в нашата област и
това е село Садина. Там се отглежда успешно дълги години чесън и селото е прославено
с хубавия си чесън.
1. Чесън
Чесънът (Allium sativum)
или чеснов лук е
многогодишен луковичен
зеленчук от семейство
Лукови, род Лук. Този
вид не се среща в диво
състояние и се смята, че е
получен в резултат на
културна селекция и
вероятно произлиза от вида Allium longicuspis, който расте див в югоизточна Азия. Найчесто консумираната част от растението е подземната складираща структура, наречена
глава. Една чеснова глава се състои от дузина или повече отделни скилидки, всяка от
които от ботаническа гледна точка е луковица – подземна структура, образувана от
удебелени листни основи. Всяка скилидка е образувана от една-единствена листна
основа за разлика от лука, чиято луковица се състои от многобройни листни слоеве.
Надземните части на растението понякога се употребяват за храна, особено докато са
млади и крехки.
2. Краставици.
Тази зеленчукова култура се отглеждаше оранжерийно в село Кардам и доставяше
прясна и качествена продукция в цялата страна.
Краставицата (Cucumis sativus) е
едногодишно двусемеделно растение от
семейство
тиквови.
Съдържа
голямо
количество вода и е силно разпространена в
България. Семената са бели, с дължина до 1
сантиметър. Засажда се в началото на май и се
бере през август. Известни сортове са „Сандра“
и „Гергана“. Сред тях важно място заемат и
дребните краставички, наречени корнишони.
3. Домати и пипер
Тези два, основни зеленчука са се отглеждали в нашата област в село Паламарца и са
били около 1000 дка.
3.1. Домати
57

Доматът (Solanum lycopersicum) е растение от семейство Картофови (Solanaceae).
Според ботаниката той спада към плодовете, но според готварството спада към
зеленчуците и се приема за такъв. Определянето му към зеленчуците става с решение на
Върховния съд на САЩ на 10 май 1893 г. Съдът приема доводите, че доматът се използва
за салата и основно ястие, а не за десерт.

3.2.Пиперът (Capsicum annuum) е многогодишно зеленчуково растение от семейство
картофови, което се отглежда обикновено като едногодишно растение. Родина са му
тропическите части на Америка.
Плодът на пипера се нарича по същия начин – пипер или пиперка.
Видът и вкусът на пиперките зависи от сорта на растението. Съществуват стотици видове
с различни размери, форма, вкус и цвят. Най-често формата е издължена или овална. На
цвят съществуват червени, зелени, бели, жълти, оранжеви, бордо, виолетови и други.
Теглото на една пиперка може да е от 5 до 200 g. На първо място са сред зеленчуците по
съдържание на витамин С – до 240 mg в 100 g.
Лютите чушки съдържат алкалоида капсаицин. Обичате ли люти чушки? Често плашат
малките деца с люти чушки, знаете ли защо?
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Въпроси:
1.Кое село е било известно с производството си на чесън?
2. Коя зеленчукова култура се е отглеждала в село Кардам?
3. Кой от зеленчуците, които разгледахме е с най-високо съдържание на витамин С?

ДОМАТИ, КРАСТАВИЦИ, ПИПЕР – СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
СТАРИТЕ И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОТГЛЕЖДАНЕ
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1. Домати
Сред новите методи за отглеждане на домати у дома много фермери предпочитат
хидропониката. Технологията опростява процеса на отглеждане на зеленчукови култури
и ви позволява да получавате няколко култури годишно.
Хидропониката е система, при която култивираните растения се отглеждат без
използване на почва. Кореновата система се захранва в изкуствено създадена среда
(влажен въздух, интензивно газирана вода или твърда част). Тази техника изисква
редовно или непрекъснато капково напояване с помощта на специална работна течност.
предимства
Този метод на отглеждане на домати има много предимства: икономични отпадъци от
хранителни смеси, вода и пространство; бърз растеж, почти сто процента асимилация на
торове; опростена грижа и икономично време; висока плодовитост; гарантират
качествените характеристики на плодовете.
недостатъци
• За съжаление хидропонната технология също има недостатъци:
• финансови разходи за закупуване и инсталиране на системата;
• възможно увреждане на растенията от болести;
• рискът от появата на вредни насекоми;
деформация на домати, увреждане на корените, падане на цветя - в случай, че разтворът
е приготвен неправилно.
2.Краставици – нови технологии.
При краставиците, новите технологии са идентични на тези при доматите.
3. Пипер.
При отглеждането на пипер се използват различни видове мулчиране, като е застъпено
основно полското производство и по-малко оранжерийното.
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ДИНИ, ПЪПЕШИ, ГЛАВЕСТО ЗЕЛЕ - СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СТАРИТЕ И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОТГЛЕЖДАНЕ
1.Дини
Новите технологии при отглеждане на дини у нас са доста далеко от другите
страни. Все още се залага на традиционните начини на отглеждане, като иновацията е
само използването на нови сортове за отглеждане. Ранното производство е слабо
застъпено и основно се отглеждат за лятно производство. Добре е да се използва мулч,
но трябва да се правят по големи отвори или да се засипят с малко почва, защото когато
се нагрее найлона може да изгори растенията. При ранното производство се
оскъпявапродукцията поради отопление на оранжериите и използването на подложка от
кратуна или тиква.

2. Пъпеши
Традиционното отглеждане на пъпеши у нас на открити площи е средноранното
производство, чрез директна сеитба на семената. Плодовете се предлагат на пазара през
месеците август и септември. Периодът на
консумация може да бъде удължен до
късна есен чрез застъпването на сортовете,
чиито плодове след прибирането се
нуждаят от следберитбено доузряване.
Пъпешите
са
светлолюбиви
и
топлолюбиви растения. Оптималната
температура за растеж и развитие е 2830°С.
3.Главесто зеле
Зелето е застъпено като ранна, средно ранна и късна култура. Най-голямо значение за
нашата страна има късното зеле. У нас се отглежда зеле основно чрез разсад, а през
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последните години започна да се отглежда и безразсадово. Добри предшественици за
зелето са тиквовите, картофовите, бобовите и житните култури. Има лоша
самопоносимост. Новите технологии тук не се развиват и се използват старите методи
на отглеждане

Въпроси:
1.При каква температура се развиват най-добре пъпешите?
2.Кои растения се използват за подложки при производство на дини?
3. Кое направление на отглеждане при зелето е най-силно застъпено у нас?

62

ОРАНЖЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО – СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
СТАРИТЕ И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.Оранжерийно производство – стари технологии
Старите технологии все още се използват, особено от дребните производители.
Отглеждането по старите технологии е по-трудно, като продукцията е по не рентабилна.
Добивите са по-ниски и качеството е по лошо. Хубавото при това производство е помалкото използване на синтетични препарати и продукцията е по – здравословна!

2. Оранжерийно производство – нови технологии

При новите технологии силно е застъпена хидропониката!
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Хидропоника е наука за отглеждане на растения без почва. За растежа им се използва
хранителен разтвор от естествени елементи, необходими за растежа на растенията в
почвата.
Предимството на тази технология е, че растенията не биват ограничавани от плевели,
вредители, почва или болести. Друго предимство е, че растенията нямат нужда да
развиват голяма коренова система с дълги корени, за да си набавят необходимите
минерали и влага. Това пък спомага на надземната част да расте по-бързо и в по-големи
размери.
Когато се използва хидропоника, оранжерията се превръща в земеделска фабрика, с
изчислителни процеси и знания. Лесно могат да бъдат предвидени производствените
графици и количеството на продукцията.
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ЗАБАВНА КРЪСТОСЛОВИЦА

1

з

2

е

3

л

4

е

5

н

6

а

7

к

8

а

9

р

10

и

11

е

12

р

13

а

1.Кой дървесен вид се използва за направа на майско дърво?
2.Зърнена култура за производство на бира?
3.Съд използван за капково напояване в древността?
4.Водата постъпва в почвата главно ,чрез ……………..?
5.Почвените агрегати са в 4 фракции. Как се нарича фракцията с най-малки размери?
6.Плевел – билка, цъфти в жълто?
7.В миналото са се събирали на ….?….. и са белели царевица.
8.Плевел, който е отровен и бе открит в спанак преди две години.
9.Основното свойство на почвата е ?
10.Маслодайна култура?
11.Кой е цвета на нашия предмет, според вас ☺?
12.Процес за подхранване на растенията?
13.Уред използван за жътва в миналото?
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Еталон:
1. Бреза; 2. Ечемик; 3. Делва; 4. Валежите; 5. Глина; 6. Глухарче;
7. Седянка; 8. Татул; 9. Плодородие; 10. Рапица; 11. Зелен;
12. Торене; 13. Паламарка;
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ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В НАШИЯ КРАЙ – ИСТОРИЯ
И БЪДЕЩЕ
1.Трайни насаждения в миналото в нашия роден край.
✓ В миналото в нашия край е имало много повече декари от сега , засадени с трайни
насаждения, като праскови, ябълки, вишни, лозя и др.
✓ Имало е големи масиви с лозя в град Опака, село Гагово и село Люблен.
✓ Голяма овощна градина с ябълки и вишни в село Паламарца, градина от праскови
в град Попово и т.н.

1. Трайните насаждения днес и в бъдеще
След 1989г. постепенно тези трайни насаждения се изоставиха и в наши дни все
още има останали неизкоренени , изоставени градини, които ни напомнят за славното
минало на нашите баби и дядовци, които са брали плодовете на своя труд и са прославили
България с качествените си плодове. Някои от изоставените градини бяха изкоренени и
сега се ползват за отглеждане на полски култури , като пшеница, царевица, ечемик и т.н.
В последните 10 години се наблюдава нарастване на насажденията от ягоди и малини ,
като повечето са дребни земеделски производители , като по едри с над 200дка са Найден
Петров, Димитринка Стоянова и Билял Кърай.

Общите декари от ягоди и малини на тези големи производители са около
2000дка. Сега показват интерес към оранжерийното производство и започнаха
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изграждане и използване на нови технологии за отглеждането на ягоди и малини.
Изпитват затруднения, което е, често срещано явление в нашия район, като липса на
работна ръка, ниска изкупна цена и през последната година проблеми с напояването
поради липса на валежи и ниско ниво на язовир Ястребино , който подава вода за
поливни нужди до земеделските стопани.
Това
е
язовир
Ястребино с капацитет
63 млн. куб. м. Водата
стига до град Попово по
изграден канал М1 с
дължина около 30 км.
За съжаление всичко е
занемарено,
поради
незаинтересованост от
страна на държавата.

От 2,3, години нашите производители освен , че изнасят продукция за чужбина,
предлагат и на нашия пазар. Основна част от продукцията се предава в хладилниците в
град Попово и Лозница.
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МЕСТНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Производството на храни, фуражи, целулоза, биомаса, биоматериали и други
растителни и животински продукти с използване на техники, опазващи здравето на
хората, околната среда, както и икономическите и социалните интереси на обществото,
е съвременното разбиране за устойчиво развитие в селското стопанство. Идеята е да се
осигури достатъчно количество качествена продукция в настоящето без да се
застрашават ресурсите за бъдещото поколение в дългосрочен план. Концепцията за
устойчиво селско стопанство се развива във времето с установяване на резултатите от
различни техники, практики и мерки. Всеки ангажиран в бранша може да допринесе за
устойчивото развитие като преди това трябва добре да познава възможните стъпки,
предприетите инициативи и ползите от тях. Селското стопанство е претърпяло драстично
развитие след края на Втората световна война. Производството на храни, целулоза,
тъкани и други растителни и животински продукти скача значително вследствие на нови
технологии, механизация, повишена употреба на химически препарати и правителствени
политики, насочени към максимални добиви. Въпреки че тези промени са имали много
положителни ефекти, като намалени изисквания за труд, повишена продукция и намален
риск, за тях се плаща значителна цена. В нея се включва деградация на горния почвен
слой, замърсяване на подпочвените води, спад на броя малки стопанства, както и
влошаване на икономическите и социалните условия в селските общности. По данни на
Европейската комисия за 45% от европейските почви е налице риск за качеството им,
вследствие доказани ниски нива на органични вещества, а почти една четвърт страдат от
средна до силна ерозия. Увредени или дори изчезнали са ценни екосистеми, а заедно с
тях и услуги, които те са предлагали. Около 40% от селскостопанските земи са уязвими
на замърсяване с нитрати, което заплашва водните ресурси. Освен това селското
стопанство е причинител на 9% от емисиите на парникови газове в ЕС.
Във връзка с тази тревожна тенденция, през последните две десетилетия се създава
движение за насърчаване на практики в селското стопанство за решаване на тези
икономически, социални и екологични проблеми.
1. Концепция за устойчиво развитие на селското стопанство.
Устойчивото земеделие интегрира три основни цели – опазване на околната среда,
икономическа рентабилност и социална подкрепа. Устойчивостта се основава на
принципа, че селското стопанство трябва да отговаря на нуждите на настоящето, без да
излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени
потребности. Ето защо, опазването на природните и човешките ресурси е от
първостепенно значение. Опазването на човешките ресурси включва разглеждане на
социални отговорности, като например условия на живот и работа на работниците,
нуждите на селските общности, здравето и безопасността на потребителите, както в
настоящето, така и в бъдеще. Опазването на земята и другите природни ресурси включва
поддържането на доброто им състояние в дългосрочен план.
Системният подход е от съществено значение за разбирането на устойчивостта.
Системата се предвижда в най-широкия смисъл на думата, от индивидуалната ферма и
местната екосистема до общностите, засегнати от тази система на месно, регионално и
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глобално ниво. Акцентът върху системата позволява по-задълбочен анализ на
последствията от земеделски практики върху обществото и околната среда. Системният
подход дава инструменти за изследване на взаимовръзките между земеделие,
животновъдство и различни аспекти на околната среда.
Осъществяване на прехода към устойчиво развитие на селското стопанство е
продължителен процес. За земеделските производители той изисква поредица от стъпки.
Устойчивото развитие на селското стопанство е отговорност на всички участници в
системата – земеделски стопани и работници, политици, изследователи, търговци и
потребители.
2.Селскостопански техники и практики за устойчиво развитие.
Отчитайки необходимостта от въвеждане на нови практики за устойчиво развитие в
селското стопанство, Европейската комисия предприе мерки за партньорство в областта
на иновациите. Повишаване на селскостопанската производителност и по-ефективното
използване на ресурсите е една от приоритетните теми за нововъведения. Тук се цели
увеличаване обема на селскостопанската продукция, като същевременно се гарантира
ефективното и устойчиво използване на ресурсите. Производствените системи с ниско
потребление на ресурси биха се насочили към устойчивото използване на хранителните
вещества (включително фосфор и азот) и пестицидите, оптимизираното използване на
енергия, вода и генетични ресурси и понижената зависимост от външни ресурси.
Необходим е напредък в областта на интегрирания контрол върху вредителите,
биологичния контрол върху болестите и вредителите по растенията, подобреното
използване на продукти за растителна защита и намаляването на емисиите на парникови
газове от животновъдството и почвите.

70

Тест по ЗЕЛЕНА КАРИЕРА И КРЕАТИВНОСТ
МОДУЛ - ,,Природни системи и устойчиво развитие“

1. В древността египтяните са практикували напояване на участъци, като са
използвали :
а) преливането на реките;
б) вода от язовирите;
3т.
2. Първите по-сериозни успехи в микронапояването се реализират през:
а) 90-те години на миналия век;
б) 50-те години на миналия век;
в) 30-те години на миналия век;
3т.
3. В миналото почвата се е обогатявала от
…………………………………………………………………………...........................
...................................................................................................
3т.
4. Каква е функцията на мулчирането?
а) да прикрепя растенията;
б) да привлича слънчевите лъчи;
в) да запазва влагата;
3т.
5. Зелето се отглежда в следните направления:
а) ранно и късно;
б) късно;
в) ранно, средно ранно и късно;
3т.
6. Новата технология за отглеждане на зеленчуци се нарича :
а) експрес;
б) хидропоника;
3т.
7. Традиционна култура на отглеждане в село Садина в миналото е:
………………………………………………………………………..
3т.
8. Коя от културите е традиционна за нашата област?
а) памук;
б) картоф;
в) пшеница;
3т.
9. В миналото в нашата област са отглеждали:
а) шафран;
б) памук;
3т.
10. Първите инструменти за обработка на почвата са правени от:
а) кости на животни;
б) върба;
в) желязо;
3т.
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11. От кой орган на шафрановия минзухар се получава подправката Шафран?
………………………………………………………………………..
3т.
12. В миналото в края на жътвата са правели от последните стръкове:
а) мустак;
б) брада;
в) сноп;
3т.
13. Белениците на царевицата в миналото са се използвали за :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3т.
14. Царевицата в миналото се е прибирала:………………………………..
3т.
15. След като се обере царевицата, стръковете се изрязват и се превързват с
…………………………………………………
3т.
16. Кои са основните трайни насаждения , които се отглеждат в нашия край в
момента?
...................................................................................................................
3т.
17. Коя кореноплодна култура се отглежда във всеки селски двор?
……………………………………………………………………..
3т.
18. Коя от културите е маслодайна?
а) фъстъци;
б) захарно цвекло;
в) пшеница;
3т.
19. Майското дърво е символ на :
а) спорта;
б) туризма;
в) бизнеса;
г) плодородието;
3т.
20. Основно свойство на почвата е нейното:
……………………………………………………………………………
3т.
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ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА
ПОГЛЕД НАЗАД В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА КУХНЯ
Със създаването на българската държава се поставя началото на сливането на
кухните на траки, славяни и прабългари и изграждането на националната кухня. Всяка
етническа група се включва със свои кулинарни традиции.
Хранителните традиции са се формирали под
действието на следните фактори: географско
положение,
обществено-икономическо
развитие, религия, селско стопанство,
сезонност, съоръжения и др.
Траки, гърци, римляни, прабългари, славяни,
както и много други племена и народи,
заселвани по територията на днешна
България, са дали отражение върху тази
традиция
още
в
древността.
Археологическите данни сочат, че основните
съставки на древната кухня в нашите земи са
били традиционните за района зеленчуци – зеле, морков, цвекло, ряпа, лук, чесън;
различните видове месо – овче, козе, свинско, говеждо, птиче, дивеч; зърнените храни –
просо, овес, ечемик, ръж, пшеница; както и бобовите растения – бакла, леща, грах, фий.
По-късно, в периода 16-17 в., в българската кухня навлизат като продукти
растенията и животните, открити в Америка – появяват се неизвестни преди това храни
като фасулът, пиперът, доматът, картофът, царевицата, слънчогледът, пуешкото месо и
т.н. От изток на свой ред се появява оризът, патладжанът, специфичните подправки и
съставки, като чер пипер, джинджифил, риган, канела и т.н.
Поради близостта си до Ориента, ориенталски технологии на приготвяне на
храната също присъстват в България, а някои имена на ястия, дори с модифицирани
рецепти носят същите имена – мусака, гювеч, имамбаялдъ, кьопоолу, пилаф, баклава,
кадаиф и мн. др. След Освобождението се намесват влияния от Европа, като много от
тях са интерпретирани специфично – като съставки, технология на приготвяне, начин на
поднасяне и др. След 1940 и особено след 1965 година, много от основните съставки
липсват на пазара и биват заменяни с други, които и днес са част от националната кухня.
Така маслото бива заменяно със свинска мас, маслините – с кисели краставички,
стритите яйца – с млечна „майонеза“. Отпада хайверът, появява се „Русенско варено“.
Същевременно, въпреки съществуващия дефицит, по време на комунистическия режим
(поради развитието на туризма и идеята за създаване на търговски марки), се появяват
емблематични за днешната българска кухня наименования, като „Шопска салата“,
„Кавърма по радомирски“, „Боб чорба по манастирски“, „Яйца по панагюрски“ „Чушки
бюрек“ и др., всички те са наложени от номенклатурата на националният туроператор –
Балкантурист. Преходът налага и други нововъведения – например модификациите на
„шопската салата“ (с прибавяне на различни компоненти), които днес биват наричани
„овчарска салата“, „воденичарска салата“; към кавърмата се добавят яйце, чушки,
кашкавал – това се прави за угода на посетителите, рецептите се отдалечават от древните
традиции, но на практика се постига бъдещото развитие на националната кухня.
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ВЛИЯНИЕ НА ДРУГИТЕ НАРОДИ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА НИ КУХНЯ
Върху номенклатурата на българската кухня са се отразили и различни
исторически и политически фактори – например някои специалисти обясняват
традиционната засилена употреба на свинско месо с факта, че за мюсюлманите (от
религиозна гледна точка) то е смятано за „нечисто” и съответно върху свинете не се е
събирал натурален данък.
Дългите години в рамките Османската империя се отразяват върху българската
кухня с навлизането на ориенталски технологии на приготвяне на храната и специфични
ястия - мусака, гювеч, имамбаялдъ, кьопоолу, пилаф, баклава, кадаиф и мн. др. Турското
владичество - един дълъг и сложен
период от българската историяоказва значимо въздействие
върху производството на храни,
националните особености на
кухнята
и
храненето
на
българина. Появява се „тежката
червена запръжка”, участваща в
редица основни ястия, лютивите
ястия и много сладките десерти.
Много от ястията са заимствани
заедно с наименованията им,
които се употребяват и до днес.
Нещо повече –те създават
специфичен
облик
на
българската кухня. Предястията се наричали мезета. Най-характерните и сега ястия в
българската кухня са яхниите - разнообразни ястия от варени зеленчуци, картофи без или
с месо. И до сега това е най-голямата група основни готвени ястия, разбира се вече с
характерни български особености. Други характерни ястия са: кебапите-група ястия,
наподобяващи унгарските гулаши, повечето асортименти, от които са останали с
турските си наименования-орман кебап, кавърма кебап и др. От турците са заимствани
много популярните „гювечи”-ястия с месо и зеленчуци, приготвени в фурна в специални
пръстени съдове, наречени също гювечи. Друга популярна група ястия –мусаките-ястия,
приготвени от зеленчуци или зеленчуци и кълцано месо ,залети с паста от брашно и яйца
и запечени в фурна. И досега супите се наричат чорби, от тях е заимствана популярната
студена супа-таратор. Много ориенталски или силно сиропирани десерти - баклава,
кадаиф, десерти с ориз и други.
От гърците е заимствано по-малко. Вероятно някои южни плодове и дафинови
листа. Голяма група ястия наречени плакии се смята че са от гърците - ястия, приготвени
от зеленчуци без запръжка, подправени с чесън, оцет, лимон, поставяни в тавичка и
печени във фурна. Консумират се студени и са се приготвяли особено много през
горещите летни месеци.
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След освобождението от османско владичество в България става модно
френското влияние върху кулинарията. Навлизат ястия, характеризиращи се с разделно
приготвяне на съставките – топлинно обработено месо, зеленчукова гарнитура и сос. От
тук много от аламинутите се композират като
трикомпонентни блюда - основен продукт,
гарнитура и сос. Обръща се внимание на
оформлението и поднасяне на. Много термини от
френската кулинарна терминология навлизат през
20-30 години: ордьовър, антре, галантин, суфле,
огретен, бульон, супа, омлет. Заимствани са дори
различни асортименти сосове-майонеза, сос
бешамел, сос тартар, шофроа. Много аламинути
носят френски наименования: филе, филе-миньон,
лангети, медальони, ноазети, котлет и други. От
френската терминология са и някои кулинарни
процеси: пържене в много мазнина, транжиране, разпределяне, фламбиране.
Малко по-късно английската кухня също
оказва значимо въздействие върху терминологията и
разнообразяване на асортимента. Много аламинути
са приети от нея и носят английски наименования бифтек, стек, рамстек. Различни предястия и десерти
също - сандвич, тост, яйца с шунка, пудинг, коктейл,
кейк, пай и други.
За влиянието на други народи говорят
заимствани от тях през последните десетилетия
асортименти и наименования. Като отражение на
влиянието на немската кухня у нас са останали наименованията: шницел, бутерброд,
щрудел, шунка, глазура, бутер-тесто и други.
Наследство от италианската кухня са наименованията на храни, хранителни
продукти и ястия - салам, салца, сарфалати, салата. Италиански произход имат
наименованията канела, саламура, картофи, манджа,
спагети, пица.
Руското влияние върху българската
национална кухня е слабо и започва още преди
Освобождението-отначало чрез българската
емиграция, а по-късно чрез и след РускоТурската война. От Русия са пренесени
горчицата, пушените риби, червения и черен
хайвер, а от ястията - борш, пелмени, пирожки,
блини, и някои други не така популярни. От
унгарците сме заимствали- гулаш, паприкаш и
други.
Вижда се голямото влияние на отделни народи
върху българската национална кухня-най-вече на
турската, на френската, по-малко на гръцката и
английската. Напоследък, поради засилената комуникативност между нациите,
влиянието на техните кухни върху българската се засилва.
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Известно влияние върху националната кухня са оказали християнската религия,
празниците и обичаите, свързани с нея. Особени ограничения от религията по отношение
на консумираните храни към месата няма. Месо и месни храни се ограничават или
забраняват от религията в дни и периоди на постене. Ежеседмичното постене в сряда и
петък, както и продължителните коледни, великденски и други пости са причина за
създаване на разнообразни постни ястия. Празниците и обичаите, свързани с тях са
създали определени традиции в храненето и в кулинарията. За големите празници Бъдни
вечер, Коледа, Великден, както и за повечето есенно-зимни празници българите са
създали и утвърдили традиции в приготвянето и консумиране на храна „за празника”.
Дългото историческо развитие и разнообразните фактори на влияние са оформили
характерните особености на националната ни кухня.
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ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СТАРАТА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА
КУХНЯ
Една от най-значимите особености на националната кухня е общото топлинно
обработване на всички продукти заедно- и спомагателни (подправъчни) и основни. В
общ съд се получава и сосът, и се постига готовността на основните продукти. Така се
получава характерен за дадено ястие, типичен за националната ни кухня, ароматновкусов букет.
Традиционното хранене на балканските страни отговаря на важни критерии за
здравословна храна. Няколко типични примера за български принос към балканското
здравословно хранене са:
Българското кисело мляко – то е оригинален национален продукт. Извън България
то е известно най-вече като "йогурт". Киселото мляко се получава от предварително
загрято пълноценно прясно мляко, претърпяло млечнокисела ферментация, причинена
от действието на Лактобацилус булгарикус и Стрептококус термофилус. Характерна
особеност на българското кисело мляко е, че в продукта трябва да се съдържат в
изобилие живи бактерийни клетки, за разлика от йогуртите, произвеждани в други
страни по света, които ползват щамове на мъртви бактерийни клетки. Киселото мляко
бива овче, краве, биволско, смесено. Още Мечников в края на ХІХ век доказва, че в
основата на дълголетието на българските планинци стои консумацията на киселото
мляко, а проф. Асен Златаров пише: "Киселото мляко е еликсир за дълголетие."
Пчелните продукти – те заемат важно място в здравословното балканско хранене. Наши
проучвания подчертават ролята на
хранителни режими, обогатени с
прополис, полифлорен мед, пчелно
млечице, пчелен прашец, лакларвил и
др. за профилактика и лечение на
атерогенните рискови фактори.

Характерно за българската национална
кухня, както и за балканската здравословна храна са
варивата - боб, леща, грах и др., които врат на бавен
огън. По този начин всички растителни белтъчини,
лецитинът, въглехидратите и цялата богата палитра
от разнообразни хранителни вещества се приготвят до състояние, при което се усвояват
много лесно от нашия организъм.
Друга характерна особеност в унисон със съвременните възгледи за здравословни
хранене и което ни отличава от западните нации - месото се пече или вари заедно с
всички останали компоненти (най-вече зеленчуци) на ястието - картофи, чушки,
патладжани, домати, бамя, тиквички, моркови и др. И всичко това става, разбира се, на
бавен огън. И накрая ястието (например градинарски или касапски гювеч) се поръсва с
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магданоз (по този начин се запазва богатото му съдържание на витамин С) и се сервира
на трапезата.
Типичните за българската национална кухня ястия се отличават с богатото си и
разнообразно съдържание на биологично активни съставки. Това са освен киселото
мляко, киселомлечните продукти и типичните сирена и традиционните зеленчуци чушки, домати и в особено големи количества лук (бял, зелен и червен) и чесън. Те са
източници на разнообразен спектър от полезни вещества. Само по нашите балкански
земи се готвят лапад и коприва, а последната е богат доставчик на каротеноиди,
флавоноиди и желязо.
Основни продукти в българската национална кухня са месото и зелечуците.
Българите консумират всички видове месо, както и сладководна и морска риба.
Характерни продукти в българската национална кухня са бобът, лещата, оризът,
киселото и прясното мляко, бялото саламурено сирене, доматите, чушките, лукът,
чесънът, ябълките, сините сливи, динята, гроздето, както и някои специфични
подправки.
Традиционен за българите алкохол е ракията - силна алкохолна течност, подобна
на бренди. Тази напитка традиционно се приготвя в домашни условия от българите.
Технологията е проста и лесна, а суровините (плодове, захар и вода) са леснодостъпни и
евтини. Твърди се, че ограничено количество - до 100 милилитра ракия на ден (но не
всеки ден) е полезно за здравето, служи като съдоразширително и предпазва от сърдечен
удар. В България разпространена безалкохолна напитка е бозата – пшеничена гъста
течност, която се отличава с приятен сладък вкуси и има бледокафяв цвят и традиционно
се консумира с баница.
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РЕГИОНАЛНА КУХНЯ – КУЛИНАРНИ ТРАДИЦИИ В КУЛТУРАТА НА
ПОПОВСКИ РЕГИОН
Разбира се всяко ястие, предястие, десерт или напитка се приготвя по различен
начин в зависимост от съответния регион. Това прави нашата кухня още по – богата.
1.Банско и Разлог
Когато се намирате в подножията на Пирин, в ски курорта Банско, непременно
трябва да пробвате местното ястие капама. Подобно на кавърмата, то се приготвя от
няколко вида месо. Както са казвали и царете
– най-важното за една гозба са подправките,
затова една капама не би имала същия вкус без
дафинов лис, червен и черен пипер. Ако
решите да сготвите капама у дома по рецепта,
пригответе се с търпение, защото ястието
трябва да се пече в гювечето на бавен огън.
Мързеливият начин е да отидете да карате ски
и да влезете в някоя от битовите кръчми на
Банско.
2.Родопите
Региона на Родопите е известен с вкусните си картофи. Точно в този край на
страната се е зародила оригиналната рецепта на пататника. В тиган се поставят
настърганите картофи с яйце, а накрая се добавя и сирене. Пататникът се приготвя полесно от предходното ястия, а времето, което ще ви трябва, за да го сервирате в
трапезарията, не отнема повече от половин час. Друго характерно ястие е клин или
родопската баница. Тя е малко по-особена, защото се приготвя с яйце, сирене и ориз. Но
и тя като обичайната върви с айрян или кисело мляко.
3.Горно-Тракийска низина
Още от древни времена този район е известен с отглеждането на различни видове
зеленчуци и плодове. Богат на лозя, районът е известен с червените си вина с оригинален
сорт, наречен мавруд. Сармите са популярно ястие, приготвени от лозови или зелеви
листа, които са обвити около плънка от ориз с кайма.
Панагюрище е популярен не само заради откритото
тракийско съкровище, но градът е популярен и с
манджата яйца по панагюрски. Яйца на очи, при
което е добавено кисело мляко и сирене, а червеният
пипер създава аленият цвят на ястието. Опита ли ги
чужденец, веднага ще забрави за английската
закуска.
4.Странджа
В това екзотично кътче към Черноморието се
приготвя специален вид кавърма. В глинени съдове
или гювечета се слага свинско месо, свинска мас, гъби, пиперки, доматено пюре,
моркови и не малко количество подправки. Може би затова кавърмата е известна като
„Странджанска мозайка”.

79

5. Северозападна България
Една
типична
рецепта
за
северозападния край на родината са
пълнените чушки. Но не с ориз, а с боб.
Отклонявайки се по магистралата към
Ботевград, ще попаднете на характерната
баница зелник. Тя се прави със зеле,
приготвя се с по-плътни кори, а в плънката
може да се добави и праз лук. Ако решите
да пийнете домашна ракия от вашия
приятел врачанин, непременно го
попитайте за лютиката. Тази салата е
много пикантна – мляко, сирене и две
пиперки. Името й подсказва да не се
правите на корави.
6. Северно Черноморие
Когато тръгнете да обикаляте селищата на север от Варна и решите да влезнете в
местното капанче, в менюто очите Ви ще се спрат на местната супа. Ароматна и
питателна, към нея върви и вид подправка, която наподобява тази при шкембе чорбата –
с чесън и оцет.
Отличителен белег на повечето от нашите национални ястия е запръжката(а за
някои ястия и застройката).Запръжките и застройките се подготвят съобразно с
характера на ястието, затова те са твърде разнообразни - над 30 вида.
- Запръжките се приготвят чрез леко запържване (яхнии) или чрез кратковременно
задушаване с мазнина, което създава условия за по-пълно извличане на ароматите,
вкусовите и багрилните вещества от зеленчуците (корени от магданоз, целина, лук).В
редица запръжки брашното не е задължителна съставка. Този начин на приготвяне на
запръжките отговаря на хигиенните изисквания, тъй като не води до образуване на нови
продукти, дразнещи храносмилателната система и предизвикващи неблагоприятни
последици за организма. Запръжката не бива да влошава биологичната стойност на
ястието, а напротив да допълва неговия вкус и аромат. Тя е един от факторите за
приемане на ястията с добър апетит. Това се постига главно чрез вида на топлинната
обработка и продуктовия състав. Доказано е, че ако ароматните зеленчуци се обработват
топлинно при висока температура, ястието по-слабо се ароматизира. Например:
ароматизирането с листа от магданоз е най-силно при температура под 60 градуса. С
повишаване на температурата отделянето на летливи вещества се увеличава, а тъй като
част от тях са носители на аромата, ястието става и по-слабо ароматизирано.
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НАРОДНИ ПРАЗНИЦИ, ОБИЧАИ И ОБРЕДИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА
КАПАНСКАТА КУХНЯ
България е страна с богата култура, фолклор, обредни ритуали и традиционни
умения, които са резултат от нейното географско положение и различните култури,
преплели се през вековете по тези земи. В разнообразните си локални варианти тази
култура, обуславя уникалността на нематериалното ни наследство.
За
редица
народи
нематериалното
културно наследство е основен извор на
идентичност и е значимо свързано с
тяхната история. За съжаление обаче
голямо количество културни изяви като
музиката, танца, словото, обредите,
съборите или традиционните културни
умения са застрашени от изчезване и е
важно да се насърчават техните носителите
да практикуват дейностите и да предават познания и умения на следващите поколения.
1. Капанска кухня за празниците от зимен цикъл (от Андреев ден 30.11 до Баба
Марта)
• Бъдни вечер – раки, зелеви сърми, салата от зрял боб и содена питка
• Коледа – чорба по коледарски
2. Капанска кухня от пролетен цикъл (от 01.03 – Еньовден)
• Великден – великденска чорба с агнешки дреболии
• Гергьовден – капанска сърма (агнешки дреболии), пълнено печено агне и млечна
баница;
3. Капанска кухня от летен цикъл (от Еньовден 24.06 – Голяма Богородица)
• Петровден – петровска чорба и пиле с масло.
4. Капанска кухня от есенен цикъл ( от Голяма Богородица до Андреевден)
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ХАРАКТЕРНИ СЪДОВЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В СЕЛСКИЯ БИТ НА МЕСТНОТО
НАСЕЛЕНИЕ
1.Жилището на местното население
В най-стария вариант на едноделно жилище откритото огнище се е разполагало в
центъра на помещението къщи. С появата на второ жилищно помещение (соба, одая),
огнището се изгражда до междинната или външната стена на къщи, а димът се отвежда
с широк комин, оформен в долната му част по различен начин в различните краища на
страната. В помещението с огнище
са
съсредоточени
основните
жизнеобезпечаващи дейности на
семейството: приготвянето на храна
и хранене, спане. Край огнището са
неговите принадлежности: маша,
ръжен, перостия, подница и
връшник. На огнището с помощта
на веригата или перостия се
приготвя храната. В някои случаи то
е било и единственият източник на
светлина. До огнището се събира
семейството около трапезата в
празник
и
делник.
Някога
употребата
на
огнищните
Връшници, ръжен и капак за пещ
принадлежности е била подчинена
на многобройни правила и забрани, които свидетелстват за съществувалите вярвания за
силата на огъня и връзката му с човека и неговия свят.

Перостия за огнище

Подница за огнище

2.Съдове, необходими за съхраняване и приготвяне на храна и хранене.
Съдовете, необходими за съхраняване на хранителните припаси, за приготвяне на
храната и храненето представляват най-голямата група от покъщнината в традиционния
български дом. В затвореното селско домакинство преобладаващата част от
хранителните припаси трябва да се съхраняват за дълго. За тази цел се употребяват
съдове, чиито материал и форма оптимално се съчетават с качеството на храната, която
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трябва да се запази в тях. Кошовете за брашно, кошниците, каците за зеле и туршия,
качетата за сирене или сланина, гърнетата с мас и мед, оцетарниците, чувалите с жито и
брашно се подреждат в спомагателното помещение (килер, изба, мазе). Брашното за хляб
се пресява и замесва в нощви, загребва се със сахан (използван само за тази цел) и се
пресява със сито. Употребата на нощвите също е подчинена на редица правила и е
обвързана с вярвания, които показват връзката им с дома и семейството.

Нощви със сахан
В долап до огнището или на полици покрай стените (а в по-старите къщи и на дървени
куки, забити в гредите) са подредени съдовете за готвене и хранене (гърнета, сахани и
глинени паници). На места полиците,
на които се нареждат глинените и
бакърените съдове са до три реда и
опасват стените на помещението с
огнище и на собата. Най-ниско са
черните съдове, които се употребяват
най-често, а най-горе са най-ценните
сахани
и
тасове.
Калайдисани
специално за Коледа и Великден, те
греят от там и „за красота“. По време
на пости съдовете, в които е готвена
блажна храна, се отделят на „блажна,
мръсна полица“. С гърнета, гювечи,
паници, стомни и други глинени
съдове жените се снабдяват от
майстори грънчари, които ги носят по
селата или на събори и панаири.
Широко разпространени са и бакърените съдове – тенджери, тигани, тепсии (изместили
глинените), тасове, сахани и различни по големина бакъри. Част от тях невестата донася
с чеиза си. Друга, по-голяма част от медните съдове, семейството получава като дар на
сватбата и при събирането на трапеза за новата къща. Докато бакърените съдове се
използват предимно за готвене на блажни ястия, пръстените служат за постни гозби и
квасене на мляко. Във всяка къща има и традиционните дървени съдове за предварителна
обработка на хранителните продукти – купел (за сол), чутура с черясло, дървен съд за
избиване на млякото (с многобройни названия: бурило с бурилка, бучка, бутин и др.).
Яденето се сипва в глинени паници и гаванки (дървени паници), които са с различна
големина, форма и украса. По-гъстите ястия и каши се поднасят в бакърени сахани и
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тасове, които са разнообразни – малки, големи, плитки, дълбоки, със или без столчета, с
орнаменти и надписи. Хранят се с дървени лъжици и с ръце.
Семейството се храни на малка дървена софра (синия, паралия, трапеза), която се
слага пред огнището. Според народната вяра, трапезата е най-старата покъщнина и „на
нея се покланят всички останали“, а поведението на хората около нея по време на
храненето трябва да следва определени правила. На полица или в долап се държи и
хлябът, завит в месал.
Вода в дома се донася в бъкъри, ведра, бъкели и стомни, и с помощта на кобилица.
Това е задължение на момите и младите жени в семейството. Котлите са бели,
калайдисани отвътре и отвън, за разлика от черните, с които се топли вода на огъня.
Водата за пиене се държи в стомни. Всички те са подредени на водника (бакърника).
Основно правило при съхраняването на водата в дома е да не се оставя открита.
Малка част от покъщнината на традиционния дом служи за отдиха на
семейството. За сядане се използват малки трикраки столчета. Ниски, с формата на
полумесец или кръг, те са изработени от самите стопани. Около ниските софри се сяда и
на специални възглавници, напълнени със слама или царевична шума. Най-възрастните
мъже сядат до огнището и на рогозки. Когато след 20-те година на 20 век навлизат
дългите пейки, а по-късно и високите столове и маси, те намират място в интериора на
собата, където изпълняват преди всичко представителни функции.
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ХАРАКТЕРНИ ПОДПРАВКИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СЕЛСКИЯ БИТ НА
МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ
В миналото българи полагат
огромен труд за добиване на
основните
си
хранителни
суровини.
Чрез
главните
стопански
дейности
–
земеделието и скотовъдството –
те
произвеждат
различните
видове зърна (пшеница, ръж,
ечемик, овес, просо, ориз,
царевица), варива (леща, фасул,
бакла), повечето лютиви растения (лук, чесън, праз, хрян, чушки), всички източници за
ферментиралите си блюда и напитки, маслодайни растения (сусам, мак, слънчоглед,
орехи, семки от тиква), ароматни листни подправки (магданоз, чубрица, джоджен, копър,
мерудия, сминдух, целина и др.), част от солта (морска и каменна по морското
крайбрежие и в отделни райони), някои плодове като грозде, слива, зарзали, праскови,
тиква; яйцата, месото от птици, прасета, дребен и едър рогат добитък, животинска
мазнина (масло, мас, сланина, лой), мед, мляко (овче, козе, краве, биволско).
Друга част от суровините си нашите прадеди купуват или разменят помежду си.
Солта и част от растителната мазнина са основен предмет на покупко-продажба.
Традиционни разменни средства са маслото, сиренето, кокошките, яйцата, захарчета,
картофи, фасул, лютиви растения, пшеницата, лук, чесън, чушки, домати, животинската
мазнина. Инцидентно, сезонно и по-често в планините, хората практикуват лов на диви
животни и птици, риболов и събирачество на диворастящи треви, плодове и гъби.
Блюдата са с подчертано солен, лютив, кисел, пикантен вкус и мирис, допълвани
често от сладникавото. Точно тези вкусове и миризми са търсени и дори понякога се
използват за промяна на естествената суровина. Ястията с подобни вкус и мирис
изграждат най-точно образа на традиционната храна, възприемат се позитивно и се
свързват с представата за здравето, живота, човека, културата.
В миналото почти всяка консумирана храна е от обработена по някакъв начин
суровина. Обикновено за блюдата се използват малко продукти и се готви с малък брой
операции.
С изключение на сиренето, което се осолява целогодишно, останалите хранителни
зимни запаси предимно се сушат и солят. Месото, кокалите, месните кървавици, луканки,
пастърма, саздърма, сланината и някои видове риба най-често се солят и/или сушат; само
в отделни селища се обработват чрез веене, опушване или изстудяване (замразяване).
Изсушават се още плодовете, листните подправки, варивата, някои тестени продукти,
лукът, чесънът, празът, лютивите чушки, гъбите.
Ежедневната храна е предимно варена. За нея се използва подсолена, а често и
подкиселена или подлютена вода, както и солено-лютиво-кисела туршиена чорба. Към
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течността добавят зеленчуци (лук, картофи, цвекло), зърна (булгур, ориз, фасул),
брашно, а в блажните дни – месо или риба.
Варени са още плодовете, билките (сладките
ошав, чай), част от млякото за подквасване,
кашите от цели, натрошени и смлени зърна
(житни и варива), гъбите. Печени са част от
месните храни и рибата, питите, баниците,
хлябът, тутманиците, понякога и гъбите,
плодовете, градинските мерудии, диворастящите
треви. На места чрез печене се извлича
растителна мазнина от орехите. Пържат се
яйцата и рибата, а в някои области – и гъбите.
Уловеният дивеч най-вече се задушава.
Повсеместно познати и използвани са
разновидностите на хлебния квас и
млечната подкваса, на туршиения квас
(зеленчуков
и
плодов),
както
и
еднотипната мая за сирене. Част от
ферментиралите блюда са още виното,
оцетът и някои негови заместители като
втасалата отвара от диви круши и джанки
от Ловешко, борчът от Североизточна
България и други. Ферментиралите
течности и блюда заемат основно място в ежедневието и обредността, като се осмислят
за най-чистата храна – такива примери са хлябът и квасените тестени произведения,
млечните продукти, зеленчуковите и плодови туршии, безалкохолните и алкохолни
напитки.
В миналото българите се хранят два-четири пъти през деня във или извън дома
си. Когато са в къщата, винаги сядат до огнището на дървена или метална трапеза (синия,
софра, паралия), върху която поставят хляба, блюдата и посудата. При хранене на
открито, постилат тъкан месал или торба, които заменят трапезата.
Началото и краят на храненето са ясно маркирани и сакрализирани – повсеместно
преди и след сядането на софрата всички си измиват ръцете и най-възрастният мъж или
жена прочита молитва.
Обикновено синията слага най-младата снаха. Яденето се разсипва в една-две
паници, оставяни пред мъжете. Всеки от хранещите се има свое място и го заема по точно
определен ред. Докато не седне най-възрастният, всички го изчакват прави. Сядането на
стария и започването му да се храни е знак и за околните да направят същото. На места
процесът на консумация приключва именно с нахранването на най-възрастния, а другаде
младите могат да си дояждат. Според Д. Маринов „додето софрата не се дигне, не бива
никой да стане”.
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Около синията младите сядат на
пода, понякога на възглавнички, а
старите – на трикраки столчета. Наймладата снаха прислужва; по време
на храненето тя стои на едно коляно
и обикновено остава почти гладна.
Всеки яде пред себе си, без да се
пресяга
пред
другите.
Необходимостта
от
умереност
проличава и от вярването, че е
„грехота да се преяжда” (Троянско). „Чорбата
кусат с метални лъжици, но в повечето случаи
си служат с дървени лъжици. По-гъстичките
ястия се топят като се употребяват и вилици, но много често се топи направо с пръстите
като с палеца си помагат и побутват непосредствено самото ястие, а ако е по-гъсто, като
сирене например, дори бива попритискано с пръста към залъка” (Тутраканско).
За българина трапезата е сакрално място, на което се извършва свещенодействие,
изразено чрез храненето. Д. Маринов посочва, че тя „в песните се не нарича другояче
освен ‘честна трапеза’. Според преданието и вярването народно трапезата е най-стара от
всичките покъщнини. На трапезата се покланят всички покъщнини. Трапезата да се
прескочи голям грях е”. На нея не се извършват неприлични действия. За да не стане
зарар (загуба) в къщата, всички стават от нея, след като се прекръстят. Когато я поставят,
веднага слагат хляб, сол и оцет и не я вдигат без хляб, за да не осиромашеят, срещу
болести и загуби. В Тутраканско и Троянско вярват, че сънуването на софра (или пълна
софра), е на придобив, че когато се храни, човек трябва да седи близко до нея, за „да не
мине дявола между него и софрата” и затова, срещу него, шмъркат с нос и тропат с
дървени лъжици.
На разположената близо до огнището свещена трапеза е невъзможно да се яде и
пие с неприятел. От нея и от храната й домашните не делят нито болния, нито ратаите и
калфите. Всички тези представи намират отчетливи прояви в института на
гостоприемство като част от социалните отношения.
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ТРАДИЦИОННИЯТ ХЛЯБ ЗА СЕЛСКИЯ БИТ НА ПОПОВСКИТЕ КАПАНЦИ
За българина хлябът е свещен, незаменим. Думата „хляб“ в много случаи е приела
значението на „хранене“ или „нахранване“. Една поговорка гласи: „Като има хляб,
всичко има.“
Хлябът в бита на българите, освен за ежедневно изхранване и оцеляване, се явява
и съществена част от обредите – било то езически или християнски. Върху обредния хляб
се изобразяват символиката и смисъла на празника. Хлябът съдържа идеите за
раждането, умирането и възкресението (ново раждане).
Чрез хляба всички участници в един ритуал общуват помежду си, споделят едни
ценности, една участ, един дом и една съдба. Хлябът олицетворява ритуала, превръща се
в негов основен материален символ. Приготвянето на хляб като ритуал може да се сравни
с жертвоприношение. Смисловият аналог на хляба в различните обреди е зърното,
варено или не (жито, царевица и др.)
Разпространено
е
вярването, че хлябът е
„душа“, ето защо в някои
райони на България на
топлият хляб казват
„душа“ или „душица“.
Във връзка с това
вярване се е запазила
традицията хлябът да се
разчупва, а не да се реже
или боде. Има поверие,
че топлият хляб е опасен,
зараи одухотвореността
си, затова казват: „хлябът първо трябва да си убиди(обиколи) нивката“.
Хлябът има характер на култ, защото във връзка с
линията „хляб – душа – живот“ е обичаят, когато
бременна жена усети за пръв път детето да мърда, да
омеси погача и да я раздаде на хората.
Замесването на хляба е своеобразен ритуал – за
брашното за обредните хлябове се ползва специално
отделена за целта пшеница и никакво друго зърно.
Засяването на семето напомня умирането, а покълването
му – ново раждане.
Основните съставки, от който се замесва хляб, са
брашно, вода и мая (квас), като за обредни хлябове се
използва тъй наречената „мълчана вода“ – докато я
носели от извора или чешмата, девойките не разговаряли
с никого.
Хлябовете са квасени (с мая) и безквасни (постни). Голямо значение се отдавало
на кваса, с който се приготвял хляба. Квасът спомага „надигането“ му, символизирайки
растежа, умножаването. Правенето на нов квас се асоциирало с първо създаването на
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хляба. Смятало се е, че къща без квас не бива да остава или че ако се изнесе квас от
къщата, ще се изнесе и богатството на дома, а ако човек от къщата умре, квасът се
подменя с друг, като се взима от чужда къща.
Брашното за хляба се смила от различни
култури – пшеница, ръж, царевица и др. То
задължително се пресява, като при
замесване на хляб за обреди на ситото се
връзва китка от коприва, круша и чесън,
завързана с червен конец, а след
пресяването брашното се прекадява.
Интересна традиция е че при замесване на
обредни хлябове има изискване и за
месачката – да е „чиста“ жена, да не е
вдовица, да не е сирак, да е от първо
венчило, да има здрава и добра челяд. При
замесване на обредни хлябове жената, трябва да е облечена с празнични дрехи и закичена
със здравец или цвете. Тестото се меси с дясна ръка – символ на доброто, а квасът в него
е символ на живота. Обикновено млади булки или бременни жени не месят хляб. След
измесването, тестото се покрива с кърпа, която при обредните хлябове трябва да е
червена, с цел предпазване от зли сили.
В хлябовете може да се замесват различни култури и семена – дренови пъпки,
царевица, боб, смокини, орехи, стафиди и други, в зависимост от предназначението.
Формата на хлябовете може да бъде кръгла, правоъгълна или с форма на кравай.
Кръглата е по-характерна за обредните питки. Формата на плитка е характерна за
сладките хлябове, приготвяни и до днес за Великден в т.нар. козунаци. Хлябове с
формата на кръст са предназначени за погребения, помени, задушница. Върху хлябовете
може да се правят различни изображения, които да се избождат от тестото с
инструменти. Традицията да се украсява с изображения от стопанския двор и нивата –
жито, грозде, различни домашни животни – съществува все още за погачата,
предназначена за Бъдни вечер, с идея за плодородие. Интересен факт е че в миналото за
Сирни заговезни е съществувала традиция да се изяжда хлебче във формата на змия, за
да не хапе животното през годината.
В живота на българите хлябът е неизменна част от ежедневната и празничната
трапеза, като за всеки народен обичай и за всяко важно събитие в живота им се меси. Не
може да мине раждане на дете без погача – на 40-тия ден от раждането, когато детето се
води в черква, според народния обичай, за да се представи пред Бог, също се приготвя
обреден хляб. Когато детето проходи, се прави т.нар. „прощапулник“, на който бебето
прави първите си стъпки след търкулната пред него погача. Кръщенето е много важен
обичай в живота на българите. Без него „детето не е чисто“ или „Господ не го пази“ .
Кръстницата меси погача и я раздава на хората, като никой не трябва да бъде пропуснат,
за да не остане детето беззъбо. За сватби отново се приготвят погачи, с които се отбелязва
всеки момент от церемонията. Приготвят се предимно кръгли пити или във формата на
кравай, защото кръгът е символ на изобилие, плодородие, здраве, добро. Хлябове се
приготвят за различните църковни празници – Коледа, Бъдни вечер (питка с късмети –
монета, зърна от различни култури и др.), Великден (козунаци), Гергьовден, Трифон
зарезан, Спасовден, Бабинден и за Тодоровден (хляба се прави във формата на подкова
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или кон) и др. Хляб се приготвя дори и при смърт, като се разчупва топъл над главата на
починалия с вярването, че както излиза парата от хляба, така излиза душата от тялото на
човека. Пити и погачи се приготвяли в миналото за всяка дейност, свързана с дома,
нивите и добитъка на хората – заораване на нивите, приключване на жътвата, подрязване
на лозите и др.
Многозначността на хляба в бита на българина си личи от това, че той е не само
ежедневна и обредна храна, но народът ни е свързал приготвянето му с най – съкровени
и чисти послания, символи, които трябва да осигурят живот, плодородие, изобилие. В
наши дни, въпреки технологичния напредък и изменения бит на българина, той не сяда
на трапезата си без хляб, приготвя погачи и пити за всеки празник в живота си и
традиционно продължава да посреща дори най – високопоставените гости с хляб и сол
или мед.
Приготвянето и консумирането на хляб в бита на българите е една характерна
черта от националната му идентичност, съхранена и предавана като наследство през
поколенията.
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ТРАДИЦИОННИ ЗАКУСКИ ЗА СЕЛСКИЯ БИТ НА ПОПОВСКОТО
НАСЕЛЕНИЕ
Стара, бърза и лесна садинска закуска
Отрязана филия хляб се намазва със свинска мас, поръсва се с червен пипер, сол и
чубрица/„миризлива“ градинска или дива меродия/. Яде се с глава смачкан кромид лук,
посолен и поръсен с червен пипер или със стрък зелен лук или чесън.
Филията може да се намаже с маджун или мармалад, със свинска мас, посипана със захар.
Попара
Попарата е една приятна закуска както за деца, така и за възрастни.
І. В паница се надробяват залъци хляб, между
хляба се натрошава сирене, слага се бучка
краве масло, по желание и захар. Залива се с
гореща/вряла/ вода, подсолена или с чай.
Захлупва се с чиния да се задуши. При
поднасяне може да се поръси с черен пипер.
ІІ. Надробява се хлябът и сиренето.
Сгорещяват се 2-3 лъжици олио, добавя се 1
чаена лъжичка червен пипер и бързо в
мазнината се налива топла вода. Когато заври
течността, дробенчетата се заливат. Яде се
топла, гореща, особено зимно време.
ІІІ. Попарата може да се направи с топло, току-що сварено прясно мляко – подсолена или
подсладена.
ІV. Попара, в която дробенчетата са объркани с 5-6 лъжици кисело мляко и залети със
студена вода се консумира като разхладителна лека следобедна закуска през горещите
летни дни.
V. Попара от сух хляб, сирене и студена вода. Правила се е обикновено по икиндия за
следобедна закуска на нивата, когато хлябът, останал от обяда е поизсъхнал от слънцето
и вятъра.
КАЧАМАК
Взема се дълбока тенджера с дебело дъно, за да не загори. Налива се 1-1 1/2 л вода, добавя
се 1 лъжица сол. Когато водата заври, в нея се пуска по малко царевично брашно и
енергично се бърка с голяма дървена лъжица, докато се получи гъста каша. Изпича
се/вари се/ около 10-15 мин. като непрекъснато се бърка. Изсипва се в намаслена тавичка
с голямата лъжица, на питки. Консумира се по различен начин:
1. Питките могат да се залеят със сгорещено масло, да се поръси със сирене, с изпържени
сланинки. Може да се сложи ред качамак, да се натроши сирене и се залее със сгорещено
масло, отгоре пак качамак, сирене, масло – на пластове.
2. Питките може да се полеят с маджун или с мед.
Качамакът/мамалигата/ се приготвя обикновено сутрин за закуска.
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Тарана
В тенджера се слага да заври чорба, в която са разтворени 203 лъжици брашно за леко
сгъстяване. В купа се надробява
хляб. Залива се с посгъстената
зелева чорба. Поръсва се с
черен пипер, по желание и с
червен пипер и стрита суха
люта чушка.
Тараната се поднася като бърза
и лека закуска през студените
зимни дни.
Триенца
От брашно, вода и лъжичка сол
се стриват малки трохи –
тестени топчета, които се
прекарват, трият после през
сито, за да се останалото
полепнало по тях брашно. В
подсолена вряща вода се пускат тези трохи да се сварят. Изваждат се с решетъчна лъжица
и се изсипват в намаслена тавичка. Разстилат се равномерно. Насипват се със счукани
орехи. Слагат се да се запекат във фурната.
Така приготвената триенца при поднасяне се поръсва обилно със захар или смлени орехи.
Пържени филии
Разбиват се 3-4 яйца и леко се посоляват. Може за всяко яйце да се добави по 1 лъжица
прясно мляко или вода. Филии хляб се потапят в разтвора и се пържат в сгорещена
мазнина. Поднасят се със сирене, мармалад, маджун, мед, може с пресни зеленчуци –
домати, краставици или с кисело мляко, с айран.
Бухти
Замесва се умерено тесто от 1/2 чаша вода, 1 чаша кисело мляко, 1 чаена лъжичка сода
бикарбонат, 3 яйца и лъжичка сол. Тестото се разточва върху набрашнен плот с дебелина
около 1 см. Изрязват се с чашка
кръгчета или с нож – квадратчета,
ромбчета, гевречета и се пържат в
обилна и умерено сгорещена мазнина
до порозовяване. Обръщат се. Когато
бухват, в средата им се получи голяма
кухина, значи технологията ни е
правилна. Поднасят се топли, поръсени
с пудра захар.
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ТРАДИЦИОННИ САЛАТИ И РАЗЯДКИ ЗА СЕЛСКИЯ БИТ НА ПОПОВСКОТО
НАСЕЛЕНИЕ
Салата от опарен пипер и лопуш
Вземат се десетина изсушени червени чушки – пиперки и се измиват. Изчистват се от
дръжките и семките и се нарязват на едричко. 20-30 листа от лопуш/лапад/ се измиват и
нарязват също на едро. В съд се възварява вода, подправена с една лъжица сол. В нея се
попарват нарязаните пиперки, след тях и лопуша. Изваждат се с решетъчна лъжица.
Поднасят се като пролетна салата, подправена с оцет, олио и юзън/джоджен/, магданоз.
Салата от пипер и праз
10-15 сухи пиперки, измити, изчистени от семки и
дръжки се нарязват на едричко. Празът – също.
Попарват се в подсолена вода и се изваждат с
решетъчна лъжица. Поднасят се като салата през
зимата, или пролетта, подправена с оцет, олио,
черен пипер, юзъм.
Същото, залято със зеленца /зелев сок/, може да се
сервира като лека супа.
Лека пролетна салата
В тавичка върху печката се нареждат измити и
посолени листа лопуш. Леко се запичат, опърлят
от едната страна и се обръщат. Изваждат се и се нареждат в чиния едно върху друго. Така
се задушават. Навиват се на руло и са много вкусни и приятни за ядене без всякаква друга
подправка.
Ако се консумират с хляб, може да заместят и постно ястие.
Пролетна салата от баклян лист
Набират се млади листа от бакла, пера зелен лук, стрък зелен чесън. Измити и наредени
се подправят със сол, оцет, олио и магданоз.
Салата от пекан лук
В тавичка във фурната или направо заровени в жарта се изпичат 20-30 глави зрял лук.
След изпичане, лукът се обелва и нарязва на едро.
Подправя се със сол, оцет, олио, магданоз и черен
пипер. По желание могат да се добавят маслини.
Салата от шушан
Набира се през пролетта млад шушан. Изчиства
се от листата. Стеблата се измиват и нарязват на
по 4-5 см и се попарват в подсолена вода.
Оцеждат се. При поднасяне се подправят с оцет,
олио и магданоз.
Салата от зелен боб
Зелен боб – измит, изчистен и нарязан, се
задушава в подсолена вода. Изважда се, оцежда си и се поднася като вкусна лятна салата,
подправена с оцет, олио, копър, юзън, магданоз, счукан чесън. Такава салата може да се
приготви
и
през
зимата
с
консервиран
зелен
боб.
Салата от зелен чесън
10-15 стръка млад зелен чесън се измиват и нарязват с дължина 3-4 см. Възварява се
подсолена вода. Чесънът се попарва – леко да омекне. Оцежда се и се поднася с оцет,
олио и копър.
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Салата от ряпа и моркови
Измити и обелени ряпа и моркови се настъргват на
ренде. Преди поднасяне салата се посолява и
залива с оцет и олио. Освежава се с магданоз или
листа целина. По желание към нея могат да се
нарежат на кубчета стръкове зелен лук.

ТРАДИЦИОННИ СУПИ ЗА СЕЛСКИЯ БИТ НА ПОПОВСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
Супа от баклян лист и лозови листа
През пролетта се набират млади бакляни и лозови листа, измиват се и се нарязват. Зелени
пера или сух лук се нарязва и запържва в мазнина. Добавят се листата, червен пипер и се
залива с вода. Като заври, супата се посолява и се добавя ориз. Подправя се с кисело
мляко и яйце, поръсва се по желание с магданоз, юзън, черен пипер, счукан чесън или
нарязан на ситно стрък зелен чесън.
Празена чорба
В 2-3 супени лъжици олио се запържва свинско месо/по-тлъстичко/, нарязано на дребни
парченца. Залива се с малко вода да се
посвари.
В тенджерка се слага изпърженото месо, 2-3
картофа, настъргани или цели, 1-2 стръка
нарязан праз и малко сол. След като празът
се опари и поомекне, се добавя 1 кафена
чашка
ориз,
1-2
сухи
пиперки,
предварително запечени и стрити. След
сваряване на ориза, ако картофите са
сложени цели, сега се намачкват/пасират/ и
се объркват в супата. Всичко се разрежда с 4-5 чаени чаши зелева чорба. Поръсва се с
чубрица. При сервиране се поръсва с черен пипер и магданоз.
Лятна разхладителна супа
Прясна зелка се нарязва на ситно. Посолява се и се омачква. Слага се в по-голяма
тенджера, притиска се и се залива с повече вода, топла, за да ферментира по-бързо.
Сервира се студена с натрошена/стрита/ суха люта чушка или нарязана на ситно зелена.
Поръсва се с чубрица. Съхранява се няколко дни на хладно.
По желание към зелката може да се нареже целина, червена и зелена пиперка – тогава
при сервирането видът на разхладителната супа е още по-приятен.
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Таратор без кисело мляко
Една средно голяма краставица се нарязва на дребно. Овкусява се с 8-10 скилидки чесън
или 1-2 стръка нарязан на ситно
зелен чесън, сол, оцет, копър, по
желание и олио. Разрежда се само с
вода. Поднася се студен, поръсен
със счукани орехи/или смлени/.
Такъв таратор може да се направи по
същия
начин,
като
вместо
краставица се приготви с наситнена
маруля или с репички.
Супа от лопуш
Нарязва се измит лопуш/спанак,
киселец или лобода/. В мазнина се
запържват 2-3 стръка нарязан зелен лук и чесън. Прибавя се лопуша, една кафена чашка
ориз, обърква се всичко и се залива с гореща вода. Посолява се. Супата ври около
десетина минути. Застройва се с кисело мляко, 1 яйце, 1 супена лъжица брашно, разбити
и разредени с част от течността на яденето. Застройката се прибавя постепенно към
супата с непрекъснато бъркане до завиране. Поднася се поръсена с черен пипер и нарязан
на дребно юзън, магданоз. По желание може да се настържат отгоре и твърдо сварени
яйца. Застройката може да се направи и с прясно мляко.
По същия начин се приготвя супа от коприва, като копривата – измита и нарязана може
да се попари предварително.
Зелева чорба с праз
І. Около 1\2 кисела зелка се скълцва на
дребно. Нарязва се на дребно и един
стрък праз. Запичат се две червени сухи
чушки/по желание и люти/ и се стриват,
натрошават. Може да се добави червен
пипер и 1-2 лъжици олио. Всичко се
обърква и залива с току-що наточен зелев
сок. Поднася се студена.
ІІ. Същата чорба може да се поднесе,
приготвена само с нарязан на дребно
праз, запечени стрити пиперки, олио,
червен пипер и зелев сок. Яде се като
разядка или с друго ядене.
Бакляна чорба
Млада бакла се измива, почиства и нарязва. Стрива се със сол между дланите – да омекне
и да се изчистят власинките. Измива се от солта. Сварява се в леко подсолена вода заедно
с 20-30 броя зелени кушерийки/джанки/. Запържва се с една глава лук или 2-3 стръка
зелен лук в 3-4 лъжици мазнина. По желание може да се добави червен пипер. Смесват
се сварената бакла и джанките със запръжката. Долива се вода, прибавя се ориз. Вари се
на тих огън. Преди поднасяне се прибавя юзън и счукан чесън, магданоз.
По същия начин с кушерийки се прави чорба със зелен боб.
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Супа от тиквички
Почистен, измит и нарязан на дребно
лук се задушава в мазнина. Добавя се
обелена и нарязана на кубчета
тиквичка и се запържва. Посолява се
и се залива с хладка вода/2-3 чаши/ и
се вари на тих огън до омекване на
тиквичката. Добавя се ориз. Вари се
още десетина минути. Щом оризът се
свари, до нужната гъстота на супата
се добавя сварено прясно мляко,
много копър и чесън. Може да се
консумира и топла, и студена.
Супа от гъби
Гъби, измити и нарязани на ивици и морков, нарязан на кубчета се слагат в съд с вряща,
леко подсолена вода и се варят до омекване. Прибавя се 3-4 лъжици олио и една кафена
чашка ориз. След като оризът се свари, супата се отнема от огъня и се застройва с едно
яйце, разбито с кисело мляко. По ръсва се с нарязан копър и черен пипер. Може да се
поднесе топла, може и студена.
ТРАДИЦИОННИ ЯСТИЯ ЗА СЕЛСКИЯ БИТ НА ПОПОВСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
Пеперудена манджа/пеперуден булгур/
1 Глава лук, нарязан на дребно/или 3-4 стръка зелен лук/ се запържва в мазнина, добавя
се измит и нарязан лопуш и се обърква с лука.
Прибавя се предварително измит и накиснат
булгур, лъжичка червен пипер и се залива с вода.
Вари се на тих огън до готовност на булгура и
желана гъстота. Подправя се с пресен юзъм.
Кушерийчена манджа
В мазнина се запържват 20-30 броя кушерийки –
да променят цвета си. Добавят се нарязани пера
на зелен лук, 1-2 сухи червени чушки нарязани на
ивици, 1-2 супени лъжици брашно и след като се
позапържи всичко – червен пипер. Залива се с
вода и се посолява. Подправя се с юзън. Ако кушерийките са много кисели, може да се
добави лъжичка захар.
Празена манджа
Много праз/2-3 стръка/, нарязан се запържва в мазнина. Добавят се 6-7 нарязани на ивици
сухи чушки, 1-2 лъжици брашно, червен пипер и сол. Залива се с вода. Ври до сгъстяване.
Подправя се със пресен или сух юзън. Поднася се със салата от сварени картофи,
намачкани с вилица или преса и овкусени с нарязан лук, сол, оцет, олио и магданоз.
Тиква с булгур и ориз
В мазнина се запържва 1 глава наситнен лук до златисто, добавя се 1 чаша ориз и 1\2
чаша булгур, предварително измит и накиснат. Прибавя се тиква сорт „Балка“, нарязана
на кубчета или настъргана на едро ренде. Подправя се със сол и чубрица. Залива се с вода
и се запича в тавичка. Може да се поднесе като ястие, нарязано на квадратчета – като
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гарнитура. Когато в яденето се сложи само щипка сол, а се подслади със захар, се
получава много вкусен десерт.
Раки
Една главичка лук или стрък праз се
наситнява и се запържва в повече
олио. Прибавя се малко кисело зеле
от туршия, нарязано на дребно.
Добавя се една чаена чаша ориз и 1/2
чаша
булгур,
накиснат
предварително. Посолява се на вкус.
Налива се ? чаша вода, нарязва се
суха люта чушка, черен пипер, пресен
юзън/или сух натрошен/. Докато
плънката
се
поохлади,
20-25
изсушени
червени
чушки
се
изчистват от семките и дръжките и
леко се накисват в хладка вода.
Пълнят се с приготвената смес. Напълнени, отворът се потапя в брашно – да се запечатат
и да не се разпилява плънката. На дъното на тенджера се слагат няколко цели зелеви
листа. Върху тях се нареждат напълнените пиперки, с отвора една към друга. Заливат се
с вода и една чаена чаша зелев сок/до чушките/. Яденето се вари на тих огън до поемане
на течността. Сервират се студени. По желание в плънката може да се нарежат сланинки
на дребно.
Каша от гъби
Гъбите се измиват, нарязват се на ленти и се сваряват в подсолена вода. В олио се
запържва 1 глава наситнен лук, 3-4 лъжици брашно до светло розово. Добавя се червен
пипер. Разрежда се с отварата от гъби при непрекъснато бъркане. След кипване се
добавят и гъбите, ако трябва – още сол, черен пипер, дафинов лист. Поднася се, поръсена
с магданоз.
Ястието може да се подправи с лимонов сок и счукан чесън. А ако не се сложи червен
пипер, кашата е бяла.
Печени гъби
Измити гъби – цели/печурки, манатарки, сърнели, пачи крак, джинжили/ се посоляват и
се пекат направо на жар, на скара, или в тавичка, полети с олио и наръсени с черен пипер.
Могат да се ядат като основно ястие, като предястие или да се поднасят като гарнитура
към друго. А са и чудесно мезе за бира.
Бакла – яхния
В подсолена вода слагаме да се свари млада бакла – изчистена, стрита със сол и премита,
20-30 броя кушерийки. В мазнина запържваме 1 глава лук или 2-3 стръка зелен лук.
Добавяме 1 лъжица брашно, червен пипер, доматено пюре. Смесва се със сварената бакла
и кушерийки. Ври на тих огън. При поднасяне – юзън и чесън.
Млечна каша
І. 10-12 пера от зелен лук се нарязват и запържват в 3-4 лъжици олио. Добавят се 3-4
лъжици брашно и се пържи до порозовяване. С бързо бъркане се прибавя около половин
литър прясно мляко. Посолява се. При достигане желаната гъстота и готовност при
непрекъснато бъркане, кашата се насипва в чинии. С върха на лъжица отгоре може да се
направят прорези като фигурки. Леко се поръсва с червен пипер. Сгорещява се 2-3
лъжици олио и се полива върху червения пипер всяка чиния. Поднася се пролетно време
със зелена салата.
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ІІ. На котлона в тенджерка се слага да заври ? литър прясно мляко. В купа със студена
вода се размиват 3-4 супени лъжици брашно и с бързо бъркане се добавят към врящото
мляко. Посолява се. Когато стигне желаната гъстота и готовност, кашата се насипва в
чинии. Украсява се с лъжица, леко се поръсва с червен пипер. Сгорещяват се 3-4 лъжици
олио, полива се в чиниите върху червения пипер и се поднася топла със салата според
сезона.
Млечна каша с опекaн пипер
Това е едно типично садинско капанско ястие. Приготвя се лесно и бързо.
В 3-4 лъжици мазнина се
запържва
до
порозовяване брашно – 23 лъжици. Добавя се
пипер,
предварително
опечен, обелен и нарязан.
Обърква се и се залива с
прясно мляко. Посолява
се на вкус. Оставя се на
тих огън малко да поври.
По желание може да се
добави натрошено сирене. Преди поднасяне може да се прибави нарязан магданоз или
целина.
Забулени яйца
В тиган се запържва 1 супена лъжица брашно в 2-3 лъжици олио. Добавя се червен пипер
и бързо се залива с 1-1 ? чаени чаши вода, 1 лъжица оцет и сол. Като заври се чукват и
пускат от ниско 5-6 яйца/по 2 на човек/, леко се посоляват и захлупват с капак. Готвят се
на слаб огън. Като се забулят, яйцата се изваждат с решетъчна лъжица и се поливат със
соса, в който са врели. Поднасят се топли с туршия или със салата според сезона.
В чиниите може да се поставят предварително задушени гъби и върху тях да се изсипят
яйцата. Или може отгоре да се натроши или настърже сирене и да се поръси магданоз.
Пилцета
Нарязва се една главичка лук на ситно и се запържва в повече мазнина до бледо розово.
Прибавя се 1 чаша ориз и се пържи до „стъклен“, ? чаша булгур/предварително измит и
залят с гореща вода да набъбне/. Подправя се със сол, черен пипер, копър, юзън и се
залива с 1 чаша вода. Когато
течността
се
поеме,
плънката се дръпва от огъня.
Вземат се лозовите листа –
пресни/леко попарени/ или
консервирани.
Започва
оформянето на сармичките.
Лозовият лист се поставя в
чиния, като се гледа
лицевата страна на листа да
бъде към чинията, за да
може приготвената сърма да
има лъскав и гладък вид. С
чаена лъжичка се поставя от
плънката върху него. Завива
се малка стегната сарма.
98

Приготвените сармички се нареждат в тенджера, на дъното на която предварително са
наредени лозови листа. Между сармите се слагат клончета юзън. Залива се с 2 чаши леко
подсолена вода, притискат се отгоре с чиния и се варят на много тих огън, докато се
поеме напълно течността и оризът и булгурът са готови. Сервират се изстудени,
подправени с кисело мляко, чесън и копър. Вместо кисело мляко, при поднасяне може
да се подправят с оцет, поразреден с вода, копър и чесън/наситнен, настърган или
пресован/ и малко олио за гланц.
Варено пиле
Почистеното и измито пиле – цяло, се слага в по-дълбок съд с вода. Преди завиране с
решетъчна лъжица се обира пяната. След това се слага 1 лъжичка сол, 1 глава лук,
срязана на две, може и морков, срязан на 2-4 парчета, черен пипер. Пилето се вари на
умерена температура. По време на варенето може да се обърне на другата страна.
Свареното пиле се изважда, намазва се с олио и се поръсва с червен и черен пипер и по
стар садински обичай се поднася с питка.
С така приготвеното пиле или кокошка, с питка, баница и вино кумците ходят у
кръстника на Заговезни и на Великден.
От бульона и дреболиите на пилето/кокошката/ се приготвя супа. Ако остане месо от
пилето, поднесено на трапезата, се прави вкусна пилешка каша.
Каша от бяло пилешко/кокоше/ месо
В мазнина до златисто оцветяване се запържват 3-4 лъжици брашно, разрежда се с врящ
бульон от вареното пиле, като се бърка непрекъснато, докато се получи гладка каша.
Прибавя се свареното и нарязано на дребни късчета месо, счукан чесън, черен пипер, при
необходимост – още сол – месото и бульона при варене са овкусени. Яденето се оставя
да ври на слаб огън, без разбъркване, докато мазнината избие на повърхността. Поднася
се веднага след приготвянето.
Ако след запържване на брашното се прибави лъжичка червен пипер, кашата се оцветява.
Яхния от кокошка
Кокошката се нарязва на порции и се пържи в мазнина до зачервяване, след което се
изважда. В същата мазнина се запържват 4-5 средно големи глави лук, нарязани на поедричко, до златисто. Прибавя се лъжичка червен
пипер, доматено пюре или домати/прясно или
консервирано/, сол. Слага се запърженото месо и
се залива с топла вода. Пускат се 1-2 дафинови
листа, зърна черен пипер, бахар. Вари се на тих
огън. Когато месото се свари, към яхнията се
прибавя размито с вода брашно, до желана
гъстота. Сервира се топла, поръсена с магданоз и
тарос.
Свинско със зеле
Нарязваме около килограм свинско месо на
умерено големи порции. Нарязваме една
голяма втасала зелка на ситно. В тенджера
нареждаме ред зеле, ред месо, подправки и
най-отгоре зеле. Припържваме 4-5 лъжици
свинска мас, насипваме 1 лъжичка червен
пипер върху зелето и наливаме сгорещената
мазнина. До половината на съда наливаме
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равни количества зелев сок и вода и варим на тих огън до омекване на зелето и сваряване
на месото. Ястието трябва да остане само на мазнина. Много е вкусно, когато при месото
се сложат сланинки с кожичка от главата на прасето. Тогава може да се намали
количеството на свинската мас.
Ако приготвим зелето по този начин и сложим да се пече във фурната, без да се вари, то
е още по –вкусно.
Кебап
Хубаво свинско месо се нарязва на хапки и се запържва в мазнина. Залива се с една чаша
вино. Когато виното изври и месото вече е поомекнало и оставяме само на мазнина да се
позачерви, посоляваме. Добавяме 1-2 пиперки туршия – нарязан, 2-3 глави нарязан на
филийки лук, чубрица, черен пипер, по желание нарязани сухи люти чушки, червен
пипер. Може да се нарежат и парченца лимон, да се обърка кебапа и с предварително
задушени гъби.
Поднася се на трапезата с червено вино и в хубава компания.
Варени свински крачета и уши
Свинските крачета и уши – предварително обработени и измити, се сваряват до пълно
омекване в подсолена вода, в която са добавени 1-2 дафинови листа, 10-12 зърна черен
пипер, 3-4 зърна бахар. Поднасят се
поръсени с червен пипер, с настърган хрян,
разбит с оцет, вода, захар и сол на вкус. Като
гарнитура – салата от зрял боб, подправена с
лук, оцет, олио, чубрица, копър или юзън,
магданоз. Може да се поднесат с картофена
салата, с пържени картофи и т. н. Свинските
крачета може да се поднесат със соса, в който
са варени, подправен със счукан чесън.
Друг вариант – в мазнина се запържват 1-2
лъжици брашно до порозовяване. Добавя се сока от варените свински крачета и уши и
леко се посгъстява. При сервиране в чиниите се посипва леко червен пипер, добавя се
лъжичка счукан чесън. Тогава яденето е най-добре да се поднесе със салата от кисело
зеле или туршия.
Като изстине яденето се желира и така също е приятно за консумиране.
Сарми с кисело зеле
Сармите могат да се приготвят със смляно или накълцано на дребно месо – свинско или
телешко, може да се сложат нарязани
на ситно сланинки.
Запържваме в мазнина глава
наситнен лук или праз, прибавяме 2
кафени чашки ориз, месото,
чубрица, юзън, черен пипер, 1 чаена
лъжичка червен пипер, сол на вкус и
1- 2 чаши гореща вода. Объркваме
всичко и докато водата се поеме,
приготвяме зелевите листа от
втасалата зелка. Ако са много
големи, ги разрязваме на 2 или 4
части, според желаната големина,
като
отстраняваме
твърдите
части/жилки/. Във всяко листче се
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слага от плънката по една лъжица, увиваме грижливо правоъгълна сармичка и нареждаме
плътно в тенджера, на дъното на която сме сложили зелеви листа или нарязана
средичката на зелката. Между сармите могат да се сложат сланинки, кожички от главата
на прасето. Отгоре слагаме няколко клончета сух юзън, притискаме с чиния и заливаме
с равни количества вода и зелев сок, които трябва едва да облеят сармите. Варим на тих
огън. Когато са готови, запържваме свинска мас, добавяме червен пипер и ги поливаме.
Поднасят се топли.
Може след сваряване сармите да се запекат във фурната. Или да се наредят в по-дълбока
тавичка и направо да се сготвят във фурната. Тогава по време на печенето им може да се
обърнат, така че зелевият лист да се запече от всички страни. Такива сарми са много
вкусни.
Агнешко с лопуш
Около килограм агнешко месо, нарязано на умерено големи порции се запържва в 4-5
лъжици мазнина. Изваждаме от съда. В същата мазнина се запържват 2-3 стръка зелен
лук и измит и нарязан лопуш. Добавяме 1 чаена лъжичка червен пипер. Слагаме
зеленчуците и месото в тенджерата, заливаме с гореща вода и варим на тих огън. Малко
преди да се отнеме яденето прибавяме 1 лъжица брашно, размито в студена вода,
магданоз и юзън. Поднасяме го с кисело мляко.
Същото ядене може да приготвим като към него прибавим 1 кафена чашка ориз. А ако
месото е запържено и леко сварено, с лопуш, лук, чесън и ориз и подправки може да се
сложи в тавичка и да се изпече във фурната. Това е така нареченото „Гергьовско ядене“.
Пълнено агне, печено в пещ
Вземаме едно агне, изчистено и измито добре, посоляваме отвътре със сол и черен пипер,
а отвън – със сол и червен пипер. Оставяме да постои около час. През това време
сваряваме в подсолена вода за около половин час дроба и сърцето на агнето/по желание
и другите вътрешности – шкембе и
чревца, измити с вар и вода/.
Нарязваме
ги
на
ситно.
Запържваме в 3-4 лъжици мазнина
10-12 стръка зелен лук, няколко
стръка чесън, 1 чаша ориз и 1 чаша
булгур
и
вътрешностите,
прибавяме сол, червен пипер, по
желание нарязана люта чушка,
може и гъби. Наливаме вода.
Когато
поомекне,
прибавяме
магданоз и юзън. Объркваме
всичко и пълним агнето. Зашиваме
го. Намазваме го отвън с масло.
Слагаме го в дълбока тепсия върху
кръстосани под него черничеви или лозови пръчки. Наливаме в тавата малко водичка.
Слагаме го да се пече за около 4-5 часа в предварително опалена пещ, която замазваме
при капака с бяла пръст.
Изпеченото агне може да се поднесе цяло или накъсано/нарязано на порции/ с гарнитура
от пълнежа и зелена салата. Такова агне се приготвя обикновено за Гергьовден, за
Великден или за семейни празници, когато се събира цялата фамилия.
Баба
В голям котел се слага да се вари свинска глава и кокали от закланото прасе, от които е
обрано месото. След сваряване, месото се обира от тях, нарязва се и се посолява на вкус.
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Подправя се с черен пипер, счукан чесън, дафинови листа, по желание се прибавят
стрити люти чушки.
Обелва се стомаха на прасето – да остане само мускулния слой. Напълва се с
приготвената смес и се зашива. Слага се да се вари за около час. Изважда се и още топло
се овалва в сол, червен пипер и чубрица. Притиска се с тежест да се сплеска. На другия
ден се закача да съхне на проветриво място. Съхранява се на хладно. Така приготвената
„баба“ е трайна няколко месеца. Реже се на филии, а после – на по малки парчета. Яде се
като мезе на червено вино, за бира.
Наденица с кълцано месо
Свинско месо се накълцва/нарязва/ на дребни парченца. На 1 кг месо се слага: 25 г. сол,
2-3 г. черен пипер, 1 г чубрица, наситнен праз според желанието на домакините и стрити
люти чушки. Омесва се всичко и отлежава 12-13 часа. Пълни се в свински черва.
Надениците се закачат на
проветриво място да съхнат.
През ден-два се валират.
Може да се ядат пресни,
запечени на скара, изпържени
в тиган или в изсушено
състояние, нарязани на тънко.
Вървят с червено вино.
Козя и овча пъстърма
Месото от коза или овца се
обезкостява, но се оставя цяло
– не се реже на парчета.
Обилно се осолява и стои в
сол 10-15 дни/сухо солено/.
След това хубаво се измива.
Посипва се отвсякъде с
червен пипер, сол и чубрица. Суши се на проветриво място. Някои хора практикуват
сушенето така: Разстилат хубаво месото и го заковават на стената и там го сушат.
Когато е готово, от пастърмата се реже и може да се яде в сурово състояние или запечено
на жар.
ТРАДИЦИОННИ ВИДОВЕ ТЕСТА ЗА СЕЛСКИЯ БИТ НА ПОПОВСКОТО
НАСЕЛЕНИЕ
Видове теста
Тесто за плакета/баница/
Замесваме умерено твърдо тесто от 1 1/2 чаши хладка вода, 1 лъжица олио, 1 лъжица
оцет, 1 лъжичка сол/по желание – 1 яйце/ и брашно колкото поеме. Разделяме го на 1012 топчета и оставяме малко „да почива“, покрито с месал. Всяка топка след това се
разточва с точилка върху набрашнен плот или се раздърпва с намаслени ръце, докато
кората започне да прозира. Готовите кори се разстилат върху месали да поизпръхнат или
се запичат върху печката – тогава се сгъват и завиват в кърпа да се задушат.
После вече с тези кори се прави плакета/баница/ в много варианти – наложена,
надиплена, набрана, вита. Прави с и с различен пълнеж и заливка – с яйца и сирене, с
тиква, с лопуш, с прясно или кисело мляко, в по-ново време с газирана вода или с
лимонада и т.н.
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Плакета може да се направи и от замесено с мая или с кисел квас тесто. Тогава то втасва.
От
такова
тесто
се
правят
питки,
тутманици,
мекици
и
др.
Домашен хляб
Мая за хляб се разтрошава в затоплен съд
и към нея се прибавя малко хладка вода.
Разбърква се и се получава рядка кашица.
Около 1 кг брашно се пресява, в средата
му се прави кладенче, слага се лъжица
сол, разтворената мая и с около 500-600
г. вода се замесва тесто. Меси се, докато
се изгради. Разстила се върху намаслена
тавичка и се оставя на топло да втаса.
Пече се в умерена фурна. Още топъл се
вади от тавата, намокря се горната му
коричка с вода и се покрива с кърпа.
Домашен хляб може да се направи с
кисел квас. Тогава се замесва меко тесто от брашно/около 100 г./ с хладка вода без мая и
се оставя на топло за няколко часа да ферментира. С този квас се замесва хляба, втасва,
повторно се премесва, слага се в намаслена тавичка да удвои обема си и се пече.
От тесто за домашен хляб или за питка/с прибавени кисело мляко или прясно мляко,
яйца, олио, захар/ за сватби в Садина се прави така нареченият „Кичен кравай“. Тогава
след оформяне и втасване, преди печене, питата се украсява с фигурки от тесто, замесено
само с вода, сол и брашно./След изпичане те остават бели/. Фигурките символизират
пожелание за плодородие, любов и разбирателство в новото семейство. Изпечен,
„кумовият хляб“ се украсява с карамелизирани ябълки, увити в станиол орехи, нанизани
пуканки и сухи червени чушки, с чемшир, намазан с варак и праз, красиво оформен като
цвете в средата, се поднася на кръстника с танц. Нарича се „Кичен кравай“, който
кръстникът трябва да откупи. Тази традиция се спазва незнайно от кога, но тя присъства
неизменно и в съвременната сватба.
Мекици
От замесено тесто за домашен хляб се късат/режат/ малки топки и с намокрени или
намаслени ръце се оформят кръгли, продълговати или като гевреци малки или по-големи
питки. Пържат се в обилна мазнина. Поднасят се на закуска със сирене, мармалад,
маджун, мед, с кисело мляко, с айран, със зеленчуци и т.н.
Ако в тестото се сложи яйце, мляко, олио, лъжичка захар, мекиците стават още повкусни.
Гюзлеми
Приготвя се тесто като за баница. Разточват се
листи. Върху всеки лист се натрошава сирене,
сгъва се като плик и се пържи до зачервяване
в сгорещена мазнина. По желание в плънката
при сиренето може да се сложи яйце, лопуш и
др.
Катми
В дълбока тенджера се слага лъжичка сол, мая
за хляб и с около литър хладка вода
постепенно с бъркане се прибавя брашно, да
се получи рядко тесто, малко по-гъсто от боза.
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Оставя се на топличко да втаса. С черпак се взема от тестото и се сипва върху загрят сач
или по-голям тиган, предварително леко намаслени. Катмите се пекат от двете страни до
порозовяване. Като се обърне катмата, изпечената и страна се намазва леко с краве масло.
Изпечени се нареждат в поднос една върху друга, да поомекнат. Могат да се поднесат
цели или нарязани на триъгълници, навити на рула. Консумират се топли с мед,
мармалад,
сирене,
с
кисело
мляко,
с
айран.
Карталаче
Забърква се гъстичка смес от около 0,5 л вода, 1 чаена лъжичка сол, мая за хляб и брашно.
Върху леко намаслен и сгорещен сач сместа се изсипва и заглажда отгоре с лъжица. След
изпичане от едната страна, карталачето се обръща. Изпечената пита става с хубава
хрупкава коричка – с други думи: карталаче.
Малаеник
Приготвя се гъста каша от царевично брашно, лъжичка сол, сирене и кисело мляко.
Обърква се хубаво и се изсипва в намаслена тавичка. Заглажда се с лъжица. Пече се на
умерено гореща фурна. Тогава малаеникът е още по-вкусен. Вместо с кисело мляко,
може да се приготви с прясно мляко или с вода.
Малаеникът е предшественик на така наречената „мързелива баница“, която се приготвя
от брашно, яйца, кисело мляко, сирене и соба бикарбонат.
Содена питка
Замесва се не много твърдо тесто от
пресято брашно, 1 чаена чаша кисело
мляко, 2 лъжици олио, 1 яйце, 1 чаена
лъжичка сол, 1 чаена лъжичка сода
бикарбонат и 1 чаша вода. Отгоре може да
се намаже с кисело мляко и с помощта на
една или две вилици да се направят
различни шарки. Пече се веднага на
умерена фурна. Изважда се топла от съда
и се завива с кърпа.
Вместо с кисело мляко, содената питка по
време на пости се замесва армея – зелева
чорба.
Лопушник
Това е една много популярна в Садина баница, приготвяна пролетно време с лопуш,
сирене, яйца и кисело мляко.
Разточват се кори за баница и се оставят да поизсъхнат или се запичат върху плочата на
печката или върху сач и се завиват в кърпа да се задушат. Приготвен с единия или с
другия вид кори лопушник, вкусът е различен.
В 4-5 лъжици мазнина се запържват и леко посоляват 1-2 стръка зелен лук и лопуш – 1
купа, предварително измит и нарязан. Разбъркват се 2-3 яйца с кисело мляко. Намазва се
бакърена/медна/ или друга тава с мазнина. Слага се лист от приготвените, поръсва се с
приготвения лапад, натрошава се сирене, с лъжица се слага от приготвеното мляко и
яйца. Нарежда се отгоре втората кора, пълнеж и т.н. може между корите леко да се
напръска с мазнина.

104

ТРАДИЦИОННИТЕ ДЕСЕРТИ В СЕЛСКИЯ БИТ НА ПОПОВСКОТО
НАСЕЛЕНИЕ
Комбастия
Продукти:
1 голяма тиква, сушени плодове: сливи, кайсии и круши (около 100 грама от всеки
вид), вода, колкото да покрие тиквата и плодовете, захар на вкус.
Приготвяне:
Тиквата се обелва и нарязва на
парчета. Слага се да ври. Щом
започне да омеква отгоре върху нея се
насипват предварително измитите
сушени плодове, които трябва да се
задушат. След омекването на тиквата
и сушените плодове, комбастията се
маха от огъня и още топла се поръсва
със захар или се залива с маджун.
Тиквеник
Продукти:
1 пакет кори за баница, около 4 чаени чаши настъргана тиква, 2 чаени чаши олио, 2 чаени
чаши захар, 1 чаена лъжица канела.
Приготвяне:
Намазва се тавата с олио. Редят се листите два по два, като всеки се поръсва с малко
олио, изпържената тиква, към която сме добавили захар и канела. Поставя се най-горният
пласт кори и се нарязва на триъгълни парчета (8 или 12). Полива се с олио. Пече се около
20 минути в предварително загрята фурна.
В миналото тиквеникът се е приготвял с домашно точени кори. Дори и днес е част от
празничната трапеза за Нова година.
Маджунена каша
Продукти:
2 чаени чаши брашно, около една и половина чаена чаша олио, 1 чаена чаша
маджун, 1 чаена чаша вода, орехи на вкус.
Приготвяне:
Слага се брашното в сгорещеното олио. Бърка се до изпичане на брашното в кафяво
и докато сместа започне да се отлепя от съда. Маджунът се сварява с вода в съотношение
едно към едно. Получената маджунена смес още докато е гореща се изсипва по малко с
непрекъснато бъркане в препеченото брашно. Бърка се до получаване на еднородна смес.
Накрая се слагат начуканите орехи. Със супена лъжица се загребва от горещата смес и
се изсипва в чинийката за сервиране.
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ТРАДИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ОТ БИТА НА КАПАНЦИТЕ – ДОБИВАНЕ НА
ЧИСТО МАСЛО, КИСЕЛО МЛЯКО И ДРУГИ.
Биене на масло
В миналото маслото се е добивало чрез биене/избиване във висок и тесен дървен
съд с форма на пресечен конус, известен в различните краища на България като чутура,
буталка, чурило и др. Биенето/избиването е ставало с много енергични движения с
помощта на диск с дълга дръжка и полученият продукт
се нарича "бито масло".
В България буталката за биене на масло от прясно мляко
е дървен уред, тясно - диаметър около 20 см и високо
около 1 метър дървено каче (леко стеснено в горния
край). Буталото е плосък, масивен или надупчен диск с
дълга дръжка. Най-честото име на уреда, разпространено
в цяла България произлиза от глагола бутам — буталка,
буталкя, бутѝн, бучка. Освен него има и производни на
италианската дума barile — бурило, бурчило (Родопите)
и от глагола мътя — матѐлка, мътѝлка (Средна
България). За буталото най-разпространеният термин е
от глагола джуркам — джурило, чурило, джеран, а в
Южна България се среща и бутало, буталач, бучкало.
Процесът се състои от енергични движения на буталото,
натискът трябва да е енергичен като удар. Затова
процесът се нарича „биене на масло“. Млякото, което е
преминало през такава обработка, е с намалена масленост, нарича се „бито мляко“
Доенето на овцете и козите става в дървени ведра, ведрици, а маслото се добива чрез
биене на мляко в дървени съдове с форма на пресечен конус и означавани като буталка
(Източна България), бучка (Западна България) и каца (Родопите).
Краве масло. От краве мляко чрез избиване (в миналото с буталка, а днес по механизиран
начин) се приготвя краве масло. То е висококалорична храна с около 82,5% масленост.
В националната ни кухня се употребява като млечна мазнина за приготвяне на ястия,
сладкиши, разядки и други.
Кисело мляко
Продукти:
1 литър прясно мляко, 1 супена лъжица кисело мляко за подкваса.
Приготвяне:
Издоеното прясно мляко се прецежда в
цедилка, за да се пречисти. Сварява се.
Когато млякото е овче се вари на парна
баня, за да не загори. След завиране се
вдига от огъня и каймакът се духа.
Действието
се
извършва
последователно до три пъти. Отмества
се от огъня. Охлажда се до 38 – 40
градуса. Температурата на мляко
трябва да е малко по-висока от тази на
ръката. Опитва се с кутрето на
ръката. Отделя се половин кафена
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чаша и се смесва с подквасата от кисело мляко. Прибавя се към останалото мляко.
Разбърква се. Изсипва се в менче или глинен съд. Похлупва се с капак, увива се в “атель”
(вълнена завивка) и се оставя на топло в продължение на 3 до 4 часа. Трябва да се
поддържа постоянна температура от 38 – 40 градуса. Престои ли повече от необходимото
време млякото става по-кисело. Готовото мляко се оставя на студено в зимника (днес в
хладилника). Става толкова гъсто, че ако обърнеш съда – не пада.
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Тест по
Модул 3 „Храни и хранителни вещества“ по предмета
Зелена кариера и креативност
За всички професионални направления в 9 клас - I група
………………………………………………………………………………………
Име и фамилия на ученика
№

1

2

3

4

5

6

Въпрос

Посочете кога се поставя началото на изграждането на
Българската национална кухня?
а) Със създаването на Българската държава;
б) При сливането на кухните на траките и славяните;
в) При обединяването на кухните на различните етнически
групи;
Избройте факторите оказали влияние върху формирането на
хранителните традиции
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………...………….………………………………………………
…………...………….………………...………………………….
Посочете основните съставки на древната кухня в нашите
земи
а) Зеленчуци – зеле, морков, цвекло, ряпа, лук, чесън;
б) Различни видове месо – овче, козе, свинско, говеждо,
птиче, пуешко, дивеч;
в) Зърнени храни – просо, овес, ечемик, ръж, царевица,
пшеница;
г) Бобови растения – бакла, леща, грах, фий;
Избройте подправки внесени от Изтока, оказали влияние
върху Националната ни кухня
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Посочете приблизително колко на брой преминаващ през
нашите земи народи са повлияли на нашата кухня?
…………………………………………………………………….
Посочете вярно или невярно е следното твърдение:
Тежките запръжки в Българската национална кухня са
взаимствани от Турската кухня.

Максимален брои
точки
2

………...
клас
Реален
брои
точки

6

4

4

2

2
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7

8

9

10

11

12

13

а) Вярно;
б) Невярно;
Посочете вярно или невярно е следното твърдение:
Сосът бешамел в Българската национална кухня е
взаимствани от Английската кухня.
а) Вярно;
б) Невярно;
Посочете вярно или невярно е следното твърдение:
Бифтекът в Българската национална кухня са взаимствани от
Френската кухня.
а) Вярно;
б) Невярно;
Посочете традиционни ястия за Бъдни вечер
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Посочете ястия характерни за Северозападен район
а) Гъска с дюли и гювечи плакия;
б) Капанска кухня;
в) Зелник, шопска салата, пълнени чушки с кайма и ориз;
Какво виждате и за какво се използва предмета от снимката?

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Попълнете липсващите думи в следния текст:
С изключение на сиренето, което се осолява
…………………, останалите хранителни зимни запаси
предимно се сушат и ………….. Месото, …………………,
месните кървавици, ………………., пастърма, саздърма,
сланината и някои видове риба най-често се солят и/или
сушат; само в отделни селища се обработват чрез …………..,
опушване или изстудяване (замразяване).
Посочете вярно или невярно е следното твърдение:

2

2

4

2

6

5

2
109

14

Ежедневната храна консумирана от българите в миналото
най-често е приготвена чрез варене.
а) Вярно;
б) Невярно;
Посочете колко пъти трябва да е пресято брашното за хляба
според народните вярвания?
а) Три пъти;
б) Един път;
в) Три или пет пъти;
Посочете за какво са предназначени различните хлябове
според формата им?
Хлябове с кръгла форма ……………………………………………………………………
……………………………...…………………………………….
Хлябове с формата на кръст
……………………………………………………………………
……………………………...…………………………………….
Посочете, кога казваме, че „питката трябва да си обиколи
нивката“?
а) Докато втасва тестото;
б) Докато се пече;
в) Докато изстива;
Посочете какво е характерно за хляба приготвян за Бъдни
вечер?
…………………………………………………………………….
Посочете основните съставки с които се приготвя хляб?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

15

16

17

18

2

6

2

4

3

60
Скала за оценяване:
От 0 точки – 29 точки – Слаб 2;
От 30 точки – 34 точки – Среден 3;
От 35 точки – 44 точки – Добър 4
От 45 точки – 54 точки – Мн. добър 5
От 55 точки – 60 точки – Отличен 6

Получен брой точки: ……………..

Оценка: …………………………………………

Учител: ………………………….
Е. Бойкова
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Храни и хранителни вещества
За всички професионални направления в 9 клас - I I група
………………………………………………………………………………………
Име и фамилия на ученика
№

1

2

3

4

5

6

Въпрос

Посочете чрез сливането на кои кухни се е образувала
Българската национална кухня?
а) При сливането на кухните на траките, прабългарите и
славяните;
б) При сливането на кухните на траките и славяните;
в) При обединяването на кухните на различните етнически
групи;
Избройте факторите оказали влияние върху формирането на
хранителните традиции
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………...………….………………………………………………
…………...………….………………...………………………….
Посочете основните съставки на древната кухня в нашите
земи
а) Зеленчуци – зеле, морков, цвекло, ряпа, лук, чесън,
патладжан;
б) Различни видове месо – овче, козе, свинско, говеждо,
птиче, дивеч;
в) Зърнени храни – просо, овес, ечемик, ръж, царевица,
пшеница;
г)Бобови растения – бакла, леща, грах, фий;
Избройте продукти внесени от Америка, оказали влияние
върху Националната ни кухня.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Избройте народи населявали територията на България и
оказали влияние над Националната ни кухня
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Посочете вярно или невярно е следното твърдение:

………...
клас

Максимален брои
точки

Реален
брои
точки

2

6

4

4

2

2
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7

8

9

10

11

12

13

Гювечите в Българската национална кухня са взаимствани от
Турската кухня.
а) Вярно;
б) Невярно;
Посочете вярно или невярно е следното твърдение:
Блините в Българската национална кухня е взаимствани от
Гръцката кухня.
а) Вярно;
б) Невярно;
Посочете вярно или невярно е следното твърдение:
Бутер тестото в Българската национална кухня са
взаимствани от Италианската кухня.
а) Вярно;
б) Невярно;
Посочете традиционни ястия за Гергьовден
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Посочете ястия характерни за Южен централен район
а) Гъска с дюли и гювечи плакия;
б)Капанска кухня;
в) Зелник, шопска салата, пълнени чушки с кайма и ориз;
Какво виждате и за какво се използва предмета от снимката?

2

2

4

2

6

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Попълнете липсващите думи в следния текст:
5
Блюдата са с подчертано солен, ……………, кисел, пикантен
вкус и ……………, допълвани често от …………….. Ястията
с подобни ……………. и мирис изграждат най-точно образа
на традиционната храна, възприемат се позитивно и се
свързват с представата за здравето, ……………., човека,
културата.
Посочете вярно или невярно е следното твърдение:
2
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14

15

16

17

18

В миналото българите се хранят два-четири пъти през деня
във или извън дома си.
а) Вярно;
б) Невярно;
Посочете колко пъти трябва да е пресято брашното за хляба
според народните вярвания?
а) Три пъти;
б) Един път;
в) Три или пет пъти;
Посочете за какво са предназначени различните хлябове
според формата им?
Хлябове с кръгла форма ……………………………………………………………………
……………………………...…………………………………….
Хлябове с формата на плитка
……………………………………………………………………
……………………………...…………………………………….
Посочете, кога казваме, че „питката трябва да си обиколи
нивката“?
а) Докато втасва тестото;
б) Докато се пече;
в) Докато изстива;
Посочете какво е характерно за хляба приготвян за
Великден?
…………………………………………………………………….
Посочете от какви култури се приготвя брашното за хляба?
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

2

6

2

4

3

60
Скала за оценяване:
От 0 точки – 29 точки – Слаб 2;
От 30 точки – 34 точки – Среден 3;
От 35 точки – 44 точки – Добър 4
От 45 точки – 54 точки – Мн. добър 5
От 55 точки – 60 точки – Отличен 6
Получен брой точки: ……………..

Оценка: …………………………………………

Учител: ………………………….
Е. Бойкова
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КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
1. Културно разнообразие
„ПО ДРЕХИТЕ ПОСРЕЩАТ, ПО УМА ИЗПРАЩАТ“! В народната пословица се
крият много истини защо Конституцията на Европа цитира „културно и езиково
многообразие“, като една от целите на ЕС.
През 2001г. е приета Всеобща декларация на ЮНЕСКО за културното
разнообразие, която издига културното разнообразие в ранг „общо наследство на
човечеството“.
2. Култура
В Закона за закрила и развитие на културата: „Култура е дейността по създаването,
проучването, разпространението и опазването на културните ценности, както и
резултатите от тази дейност“.
Културата като процес води началото си от антропологията и социологията, които
разглеждат културата като общоприети принципи и правила на ръководене, заложени в
определена социална група, т.е процесите, чрез които хората имат усещането за себе си
и тяхното съществуване.
Културата като продукт води началото си от литературната критика и се разглежда
като продукт на индивидуалните или групови дейности, с които са свързани определени
значения.
3. Културна ценност
В Закона за културно наследство е дадено определение за културна ценност, като
културна ценност е „нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие
и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за индивида, общността
или обществото, включително за Българската православна църква и има научна или
културна стойност“. Културните ценности биват движими и недвижими.
А. Видове движими културни ценности
• Според принадлежността им към определен исторически период движимите
културни ценности са: праисторически, антични, средновековни, възрожденски,
от ново и най-ново време.
• Според научната и културната област, към която се отнасят, движимите културни
ценности са: археологически, етнографски, исторически, художествени,
природни, технически, архивни, книжовни, литературни.
Б. Видове недвижими културни ценности
• Според принадлежността им към определен исторически период недвижимите
културни ценности са: праисторически, антични, средновековни, възрожденски,
от ново и най-ново време.
• Според научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите
културни ценности са: археологически, исторически, архитектурно-строителни,
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художествени, урбанистични, културен ландшафт, парково и градинско изкуство,
етнографски, културен маршрут.
4. Наследство и креативни индустрии
Всичко, което свързваме като „произход“ с бащата, със семейството и предците от
сферата на културата и природата. Паметници,
исторически места, природни зони,
пейзажи, наследство от областта на
„живото“ – животински видове и сортове
растения, биокултури, селскостопански
продукти.
UNCTAD (Конференция на ООН за търговия и развитие) формулира и
класифицира креативните индустрии в 4 области: наследство, изкуство, медии (но,
не новите) и функционални креативности.

Дайте пример!

5. Културно наследство
В Закона за културно наследство: то се определя като „съвкупност от културни
ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат
научна или културна стойност“.
Културното наследство включва всички аспекти на средата, получени в резултат
на взаимодействието между хора и места в течение на времето. „Съвкупност от история
и култура, връзка между минало и настояще, синергия от традиции и навици“. То е
неразделна част от нас, характеризира ни като личности и съхранява националната
идентичност на народите.
Културното наследство бива материално и нематериално (духовно).
Въпроси за размисъл:
КАКЪВ Е СМИСЪЛА НА СЛЕДНИТЕ ФРАЗИ?
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КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
1. Възможностите на културното наследство за развитие на населените места
Необходимо е стратегическите планове да бъдат определяни на местно равнище,
да се изграждат въз основа на местните особености и предимства и да използват местните
ресурси („подход за развитие по места“).
В стратегическите планове, културното наследство трябва да се разглежда като
мощен актив за местните жители и местното развитие. Културното наследство може да
вдъхновява творчеството, да стимулира културното многообразие, да помага в
регенерирането на местните икономики, привлича посетители и носи приходи. Има и все
повече доказателства, че те могат да допринесат за социалното сближаване, гражданската
ангажираност, здраве и благополучие.
2. Културно наследство в полза на устойчивото развитие
a. Цели за устойчиво развитие:
17-те глобални цели за устойчиво развитие се стремят към 3 изключителни
постижения в следващите 15 години, в трите основни измерения на устойчивото
развитие – икономическо, социално и екологично, а именно:
:: Да изкореним крайната бедност;
:: Да се справим с неравенствата и несправедливостта;
:: Да се справим с климатичните промени.
Планът за постигане на Глобалните цели за устойчиво развитие до 2030 г. бе
подписан от лидерите на 193 страни по света и бяха представени на 25 септември 2015 г.
от Организацията на обединените нации.
b. Културното наследство и целите за устойчиво развитие

Културното наследство спомага за постигане ЦУР в ролята му на ресурс за
културен туризъм и образование (формално и неформално).
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Роля на културните организации за устойчиво развитие
Използване силата на културните организации за местно икономическо развитие;
Надграждане ролята на културните организации за общностно възстановяване;
Катализиране на силно осведомени културни и творчески общества:
Културните организации като пространства за включване, здраве и благополучие;
Интегриране ролята на културните организации в местното развитие
За да спомогнат за постигане на Целите за устойчиво развитие (ЦУР), културните
организации, трябва да представят теми, които насочват вниманието към въпросите за
устойчиво бъдеще.
➢ Защита и опазване на културното и природното наследство;
➢ Осигуряване на обучения в подкрепа на Целите за устойчиво развитие;
➢ Участие на всички;
➢ Изследвания в подкрепа на Целите за устойчиво развитие;
➢ Управление насочено към постигане на Целите за устойчиво развитие;
➢ Сътрудничество и партньорства.
Според ICOM (ICOM, 2011), „устойчивостта е динамичният процес на музеи,
базирани на признаването и съхраняването на материалното и нематериалното
наследство, като музеите отговарят на нуждите на общността. За да бъдат устойчиви,
музеите, чрез своята мисия, трябва да бъдат активна и привлекателна част от общността
3.
✓
✓
✓
✓
✓
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чрез добавяне на стойност към наследството и социална памет". Музеите „могат да
подобрят устойчивостта и знанията за климатичните промени чрез работа с и даване на
възможности на общностите да допринесат за промяна и за осигуряване на обитаема
планета, социална справедливост и икономически обмен в дългосрочен план“ (ICOM,
2018).
И още:
•
https://bg.lipsumtech.com/have-sustainable-development-we-need-consider-culture838135
•
https://www.veda-bg.eu/bg/projects/networld
•
https://www.mediacafe.bg/kultura-i-izkustvo/sabitia/Matera-primer-za-ustojchivturizym-i-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo-VIDEO-I-SNIMKI-8790/
•
https://news.unabg.org/en/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%
D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE/
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КУЛТУРНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ И УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ
1. Културни различия
• Различието е проблем, който вълнува хората от дълбока древност. Той е свързан със
способността на човеците и общностите за съпоставяне и отграничаване, за изграждане
на граници и отделяне на „своето“ при постоянно сравнение с „другото“. Образите на
различното се менят във времето, трансформират се и начините на неговото управление.
• Всяко общество, оставило писмени следи за своите идеи и представи, поставя въпроса
за другите.
• „Различните“ са групи и общности, с които в процеса на съществуване са изградени и
се изграждат мрежи от отношения в сферата на икономическото, социалното, битовото и
т.н и се формират общности от различен порядък – семейство, производителна
кооперация, фирма, пенсионерски клуб, студентска компания и др.
2. Културни политики
През последните две десетилетия Министерството на културата е патрон на
многобройни прояви на културни и артистични дейности, представящи културното
разнообразие в България.
2008г. бе обявена за „Година на междукултурния диалог“, а 2018г. за „Европейска
година на културното наследство“.
3. Управление на културното наследство
Този въпрос, както и експонирането на наследството са свързани с правото на
собственост. Предметите в музея принадлежат ли на посетителя, на изследователя, на
дарителя, на създателя? А ако става въпрос за наследство включено в Списъка на
световното наследство на ЮНЕСКО (Организация на обединените нации за образование,
наука и култура)?
„Има две неща в една сграда: нейната употреба и нейната красота. Употребата и е
подвластна на собственика, а красотата и на целия свят“.
Жан Давалон
4. Музеят
Музеят е културна и научна организация, която издирва, изучава, опазва и
представя културни ценности, природни образци и антропологични останки с
познавателна, образователна и естетическа цел. Пренаписването на териториалните
идентичности и образите на градското се свързват с музейните институции
5. Културни практики
• Проучете културни практики в община Попово и представете една от тях!
⃰ Фестивали (кулинарни, на киното, фолклорни и пр.), конкурси, изложби и др.
⃰ Организатори могат да бъдат Дом на културата, Народно читалище „Св. Св. Кирил и
Методий“, Община Попово, Народни читалища в селата на общината, неправителствени
организации (сдружения и фондации).
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6. Връзка на културните практики в българия с устойчивото развитие
Изучаването, опазването и съхраняването на културното наследство активно и
пряко допринася за постигане на следните цели за устойчиво развитие:
4. Качествено образование
8. Сигурна работа и икономически растеж
11. Устойчиви градове и общности
12. Отговорно потребление
13. Борба с климатичните въпроси
17. Партньорства за целите
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КУЛТУРНИ ПРАКТИКИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – МЕДИИ И ПУБЛИКИ

1. Културните институции и публиките
• Публиката трябва да бъде в центъра на дейностите на културните институции.
• Ключовите за всяка културна институция послания изискват добре обмислени
превантивни стъпки: изследване, познаване и разбиране на публиките, с които
тя работи.
• Културните институции, като институции в служба на обществото и неговото
развитие, трябва да бъдат фокусирани на комуникацията с публиките чрез
успешни партньорства с общини, училища и туристически организации.
2. Процесът „комуникация“
❑ Изборът на силни послания и на подходящи комуникационни канали, които
ще рефлектират в очакваните ефективни комуникации, изискват планиране на
цялостния комуникационен процес в съвременната културна институция в
зависимост от нейните мисия и цели.
❑ В XXI век те се превърнаха в среда за комуникация с различни обществени
групи, посредник в общуването наука и общество, среда за послания и
интерактивни дейности.
Комуникацията е съвкупност от дейности, методи и средства за пряко и непряко
общуване на културните институции и културните ценности, които те опазват и
съхраняват с обществото, местното население и конкретно посетителите.
Необходимо е този процес да бъде подчинен на идеята за максимално
удовлетворяване на нуждите на местното население, повишаване на неговото общо
благосъстояние и в частност – на трудовата заетост, доходите, качеството на
инфраструктурата и др.
Задълбоченото анализирано проучване на публиките на културните институции
представящи културно наследство, налага проучване на техните интереси, засилване на
редовните контакти с тях, осигуряване на постоянна и ясна информация за събитията и
поддържане на обратна връзка с посетителите.
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Комуникации на споделено доверие или ключови публики – ключови послания?
• Връзката „комуникация – разбирателство – доверие“ надхвърля отношенията
на всекидневието.
• Въз основа на различните съобщения в процеса на комуникация, участниците
в нея имат възможност да се свързват, съгласуват, отразяват и променят
отношенията си спрямо общия предмет на съобщението. Пример?

!!! Добри практики за комуникация културна институция – публики и избор на
ключови послания.
•
Направете ключово послание за публика по
ваш избор (деца, ученици, младежи, възрастни), което
насочва към устойчиво използване на културното
наследство!
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КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
1. Културен туризъм
а) Определение: вид туризъм, при който основна мотивация на туриста е да научи,
открие, преживее и консумира движими и недвижими културни ценности като продукти
в една туристическа дестинация.
б) Видове:
- културно-познавателен (културно-исторически)
- образователен
- фестивален
- религиозен (поклоннически)
2. Устойчив културен туризъм

Устойчивият културен туризъм е интегрираното управление на културното
наследство и туристическите дейности съвместно с местната общност, създавайки
социални, екологични и икономически ползи за всички заинтересовани страни, за
постигане на осезаемо и нематериално опазване на културното наследство и
устойчиво развитие на туризма
Устойчивото развитие на културния туризъм предполага максимално
съобразяване с интересите на местните общности и зависи от отношенията между трите
основни антропогенни фактори в нея – местното население, туристическия бизнес и
туристите и провежданата политика в тази насока.
3. Европейски културни маршрути
А. ПРОГРАМА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА
През 1984 година, Съветът на Европа издава препоръка относно европейските
поклоннически пътища, с която отправя покана към всички страни-членки да насърчат
създаването на европейски културни маршрути. През октомври 1987 година стартира
Програмата Културни маршрути на Съвета на Европа с първия европейски културен
маршрут Пътеките към Сантяго де Компостела – Световно наследство (от 1998 година и
Културен маршрут на Съвета на Европа).

През 1998 година, Съветът на министрите на Съвета на Европа приема Резолюция
(98) 4 за Културни маршрути на Съвета на Европа, с чиято помощ се прилага Програмата
Културни маршрути.

В този контекст, на база на политическо споразумение между Съвета на Европа и
правителството на Люксембург, през 1997 година е основан Европейският институт за
културни маршрути. (http://www.culture-routes.lu)
Б. ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ МАРШРУТИ В СВЕТЛИНАТА НА НОВАТА
РЕЗОЛЮЦИЯ CM/RES (2007) 12 ЗА КУЛТУРНИ МАРШРУТИ НА СЪВЕТА НА
ЕВРОПА

За да получи сертификат Културен маршрут на Съвета на Европа, един културен
маршрут трябва да притежава определени характеристики: ДА Е ОРГАНИЗИРАН
ОКОЛО ЕДНА ТЕМА, ДА СТИМУЛИРА СЪЗДАВАНЕТО НА ДЪЛГОСРОЧНИ
ПРОЕКТИ, ДА БЪДЕ УПРАВЛЯВАН ОТ СПЕЦИАЛЕН ОРГАН.
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Европейските културни маршрути днес формират мрежа от 24 действащи
културни маршрута, наградени със сертификат от Съвета на Европа.

4. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
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Богатствата на Северозапада

Българска архитектура и занаятчийство

Долината на розите и тракийските царе

Магията на източните Родопи

Морските крепости на България

Софийската света гора

Столиците и градовете на българските
царе и патриарси

Струма

5.ДЕСТИНАЦИИ ЗА ВИНЕНО-КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
 Дестинация „Южно черноморие“
 Дестинация „Добруджа и Северно
черноморие“
 Дестинация „Родопи"
 Дестинация „Сакар"
 Дестинация „Долината на Места“
 Дестинация „Източна Тракия“








Дестинация „Розова долина“
Дестинация „Стари столици“
Дестинация „Тракия“
Дестинация „Златия“
Дестинация „Долината на Струма“
Дестинация „Мизия"
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ОБЩОТО ЕВРОПЕЙСКО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
1. Културното наследство и целите за устойчиво развитие
ЦУР 4: 4.7 Да се гарантира до 2030 година, че всички учещи придобиват знанията и
уменията, необходими за насърчаване на устойчивото развитие, включително (наред с
другото) чрез преподаване на знания за устойчивото развитие и устойчив начин на
живот, правата на човека, равенството между половете, насърчаване на култура на мир
и ненасилие, глобално гражданство, разбиране и оценяване на културното многообразие
и приноса на културата за устойчиво развитие.
ЦУР 8: 8.9 Изготвяне и прилагане до 2030 година на политики за насърчаване на
устойчивия туризъм, който създава работни места и популяризира местната култура и
продукти.
ЦУР 11: 11.4 Засилване на усилията за опазване и съхранение на световното културно и
природно наследство.
ЦУР 12: 12.b Разработване и прилагане на инструменти за мониторинг на последствията
от устойчивото развитие за туризма, който създава работни места и популяризира
местната култура и продукти.
Бизнесът е единственият механизъм, съществуващ на планетата днес, който е в състояние
да направи необходимите промени, за да се обърне посоката на процесите, водещи до
природно и социално унищожение.
Пол Хокен
2. Единство в многообразието
• Мотото на ЕС „Единство в многообразието“ се използва от 2000 г.
• То изразява идеята, че европейците са се обединили в съюз, за да работят за
мир и просперитет, като в същото време се обогатяват духовно от
множеството различни култури, традиции и езици на континента.
• В Европейския съюз като регион се намират над една трета от обектите,
включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, и една
четвърт от представителния списък на нематериалното културно наследство
на човечеството на ЮНЕСКО.
• Досега 38 обекта са получили Знака за европейско наследство за ролята си в
европейската история.
• Съветът на Европа е сертифицирал 33 културни маршрута.
• Цифровата платформа на Европа за културното наследство Europeana
предоставя достъп до 54 милиона предмета от 3 700 европейски културни
институции.
• По отношение на природното наследство, което е пълноправна част от
културното наследство, мрежата от 27 000 защитени обекта по Натура 2000
обхваща 18 % от земната територия и почти 6 % от морската територия на
ЕС.
• Културното наследство е също така ресурс за Европа. В отрасъла на
културното наследство на ЕС работят над 300 000 души, а 7,8 милиона
работни места са непряко свързани с него (например устен превод и охрана).
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ТЕНДЕНЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ.
SWOT АНАЛИЗ

2. SWOT АНАЛИЗ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ
3. ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
3. SWOT АНАЛИЗ НА ВАШИЯ ПРОЕКТ
SWOT анализ: 10 съвета за по-добри резултати:
1. Ясно разграничете вътрешното от външното
2. Заложете на фактите, а не на интуицията
3. Изяснете и дешифрирайте данните
4. Поставете приоритет на фактите в SWOT анализа
5. Бъдете ясни и кратки в представянето
6. Поставете анализа в контекста на генералните цели
7. Добавете препоръки
8. Дефинирайте обхвата
9. Идентифицирайте заплахите, възможностите, силните страни или
слабостите
10. Подкрепете анализа с доказателства и препратки
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BG къща в EU
прозорец
Културно наследство и устойчиво развитие – 9 клас
Професия „Агроекология“
Професия ‚Горско и ловно стопанство“

Традиционни обичаи
- свързани със земеделието
- свързани с животновъдството

Първи час по темата – точка 1, подточки а, б и в

Втори час по темата – точка 1, подточка г и точки 2 и 3

1. Традиционни обичаи
свързани със земеделието
А. Обичаи при сеитба

Обичаите около сеитбата се отнасят до:

 подготовката на семето за посев;
 приготвянето на обредна храна за сеяча и
воловете;

 задължителното обредно очистване преди
започване на полската работа;

 тръгването за нивата и първия сеитбен ден.

 Семето се приготвя вечер или рано сутрин преди изгрев, като се пуска с предпазна цел през символичен кръг (невестински
пръстен, гривна, дупка на тесла, ухо на рало, дупка на изсушена змийска глава и др.). В семето се оронват зърна от последния
сноп или от брадата на нивата, слагат се предмети или плодове, които според народните представи стимулират растежа на
посевите или ги предпазват от обиране (напр. орехи, бадеми, дренки, кромид или чеснов лук, ябълка, червени великденски яйца,
четка или гребен).

 За първия сеитбен ден за сеяча се приготвя пита и варена птица (кокошка или петел). На някои места птицата се коли над
семето, за да изтече върху него кръвта ѝ, на други сеячът коли петел над ярема между воловете, за да може кръвта да ороси
нивата.

 Сеячът и стопанката обличат чисти бели ризи и закичват зелени китки. Ако стопанката е нечиста, тя не бива да меси обредния
хляб за сеяча и това прави друга жена – роднина или съседка. В навечерието на сеитбата стопаните спазват полово въздържание.

 Семето насипват в чисти чували, а на огъня не слагат опушени съдове. Важен елемент в обредното очистване е посипването на
жар пред колата при тръгването на сеяча за нивата. Друг очистителен елемент при тръгването на сеяча за нивата е разливането
на вода от стопанката пред колата, след което сеячът потегля с добитъка. Вратите се оставят отворени до завръщането на сеяча.

 С пристигането си сеячът се обръща на изток към изгряващото слънце и поздравява нивата. Обредното хвърляне на първите
шепи семе е съпроводено с вербална магия. Най-често сеячът адресира благословията си към нивата, за да бъде тя сита и да
насити хората и животните. Среща се и хвърляне на първата шепа семе за слънцето. Стопанинът сее гологлав и при засяване на
първата бразда не бива да говори с никого, за да не се роди житото рядко.

 След засяването на първата бразда сеячът търкаля обредния хляб по посока на слънцето и по начина на обръщането му се гадае
за плодородие. След изяждането на варената птица, сеячът заравя костите в първата бразда, те са курбан за нивата. На места в
първата бразда се заравя и великденско яйце или черупки от него

 Обредността е съсредоточена около първия жетвен ден
(заженване, изправяне на първия сноп и др.) и
приключването
на
жетвата
(изплитане
на брада или плитка на нивата, извозването на
снопите).

 За жетва също се тръгва рано по същите причини, както

Б. Обичаи при жътва

и при сеитбата. Първият жетвен ден включва обичаи,
насочени главно към осигуряване на лека и спорна
работа и опазване на жетварите. Жетва се започва на
лек, хубав ден. Широко разпространен е обичаят да
заженва човек от семейството или от жетварската група
с лека ръка, за да спори работата на всички. Със същата
цел се извършват определени действия – найразпространено е хвърлянето на два-три класа с
благословията „Бог напред – ние след него“.

 На места от първите оженати класове правят свод, под
който се провират всички жетвари, или се окичват с
кокоше перо, за да е лека работата им като перото.

 За да не ги боли кръстът от навеждането, жетварите на
много места се опасват с пояси, сплетени от житни
класове или върбови клонки, а против болки в китките
връзват гривна, направена от житни стръкове.

 Завършването на жетвата е свързано с
изплитането на т. нар. брада на нивата –
прави се от млада жетварка с живи
родители или от най-сръчната.

 За изплитането избират най-хубавите
класове в нивата, близо един до друг. При
плетене на брадата във вид на плитка,
освен червен конец или марта (усукани
бял и червен конец), закачат скилидка
чеснов лук и сребърна пара.

 В разкопаната около брадата земя заравят
хляб и сол, изтърсват трохите хляб и
сирене от торбата на жетварите.

 Брадата се полива с вода от изплелата я
жетварка, а другите измиват ръце над нея.

В. Обичаи при връшитба

• При първия харман украсяват стожера с китка босилек,
градински или полски цветя.

• На места по време на вършеенето не носят и не дават вода за
пиене, за да не мухлясва новото жито в хамбара.

• Съществен обреден момент при вършеенето е коленето на

петел, което става обикновено при завършване на
вършитбата. Кръвта на жертвената птица трябва да ороси
житото от новата реколта, за да има по-голямо плодородие
през следващата година. За тази цел колят петела върху
стожера и кръвта му се стича върху наредените снопи.

• На места при завършване на вършитбата слагат метли върху
купа с пожелание догодина да има по-голямо плодородие.

• С вършитбата са свързани и забрани: не бива да се иска жито
назаем от първия и последния харман, нечиста жена не бива
да влиза в хармана по време на вършеенето.

Г. Обичаи при зарязване на трайни
насаждения – лози

Лозарите, винарите, кръчмарите и
градинарите приемат св. Трифон за свой
покровител и за пазител на лозята,
защото приблизително по това време
през годината започва резитбата на
лозята. Светецът често е изобразяван на
иконите с косер в ръка.

Подрязване лозята в ТКЗС, с. Перущица (дн. град),
Пловдивско, 1952 г. ИЕФЕМ-АЕИМ

• Основният обичай, изпълняван на този ден, е ритуалното зарязване, загробване на лозята.
• Обичаят подсеща за идващата пролет и началото на селскостопанската година. Обредното зарязването на
лозята се извършва предимно от мъже лозари. В Югозападна България в обичая участват и жени, моми и
ергени.

• Още рано сутринта стопанката омесва и изпича пресен хляб, украсен пластично с тесто. Най-често се
изобразяват лозници с гроздове. Приготвят и кокошка пълнена с ориз или булгур и заедно с питата, бъклица с
вино и шише светена вода ги слагат в нова шарена торба.

• След празничната църковна служба мъжете лозари взимат торбата и заедно със свирачите се отправят към

лозята. Там всеки се прекръства три пъти в посока към изгрева на слънцето и отрязва с косера няколко пръчки
от три корена. После полива отрязаното място с вино и светена вода и го поръсва с пепел, запазена от Бъдни
вечер, с пожелание да се роди много грозде. Докато извършва зарязването, лозарят изрича благословия за
богата реколта. Отрязаните пръчки завиват на венчета, които слагат на калпаците си, на бъклиците или ги
премятат през рамо, а после вкъщи ги поставят под домашната икона.

• След зарязването мъжете нареждат богата трапеза в лозята с донесената храна. Започват шумни и весели песни

и хора. Преди да седнат около софрата, лозарите избират „цар” на лозята, когото наричат Трифон. Гледат той да
бъде добър стопанин, имотен, с много лозя и да е „късметлия” – предпоставки за добра бъдеща реколта. На
главата на „царя” поставят корона от лозови пръчки, качват го на каруца, теглена от самите тях, и ритуално
обикалят лозята. Царят зарязва и благославя да се роди повече грозде и да има хубаво вино. После участниците
в обичая понасят царя на рамене или го слагат на колесар и с гайди и тъпани процесията се връща в селото.
Шествието обикаля всички къщи, а стопаните ги посрещат с баница, ракия и вино. Празникът завършва в дома
на царя, който по стара традиция кани всички мъже, участници в зарязването, и ги черпи с вино, за да бъде
обилна реколтата от грозде и да бъдат пълни бъчвите.

На Трифоновден се изпълнява и магически
обред заплашване на овошките, които не
раждат. Обредът е типичен за родопската
област и се нарича трифоносване на
дърветата.
Сутринта преди изгрев слънце двама мъже
отиват при дървото. Единият замахва с брадва
и заплашва фиданката, че ще я отсече, а
другият го разубеждава, като казва, че през
идната година дръвчето ще роди едър плод.

2. Традиционни обичаи свързани със
животновъдството
Обичаите и празниците, свързани с животновъдството, съставляват единия от
двата дяла на традиционната аграрна обредност. В тях се наблюдава стремеж
по магичен път да се осигурят приплодът и млечността на животните.
Обичаите около осигуряването на приплода се отнасят до заплождането на
животните и отелването.

 Заплождането става през есента между празниците Св. Богородица и Петковден; кочовете се пускат при овцете
на лек ден, като се отчитат фазите на луната, която трябва „да отива на пълно“, за да бъдат пълни с агнета
кошарите.

 За умножаване на стадото хвърлят след кочовете орехи, дюли, ябълки, а през първата половина на ХХ в. и

дребни монети. Често се прави обща празнична трапеза. След гощавката пускат овцете и кочовете заедно, а
овчарите стрелят с пушка.

 За обредните действия около отелването на крава или биволица е характерно наличието на общи елементи с

родилните обичаи. Например веднага след отелването плацентата се прибира, за да не бъде изядена от
животното или от кучета. Вярва се, че ако това се случи, кравата или биволицата няма да ражда повече.
Плацентата хвърлят в реката или закопават. При отелването месят пита и гощават домашните, захранват с нея и
родилото животно. С предпазна цел непосредствено след отелването връзват червен конец със скилидка чесън
на опашката или десния рог на кравата или биволицата.

 На шията на роденото теле или агне също се връзва червен конец, марта или герданче от шарени конци.
Навсякъде на малкото конче връзват на шията герданче с шарен пискюл.

• Разнообразни са обичаите, свързани с опазване млечността на добитъка. Така например се спазва обичаят да

не се дава назаем в деня на отелването; първите капки от млякото се събират в черупка от яйце, която се слага
на вратата на обора; понякога се слага бял конец на прага на обора, който кравата трябва да прекрачи, и после
стопанката връзва конеца на възел и го прибира.

• При изгубване млякото на крава се вземат мерки за възвръщането му – гасят въглени във вода, с която измиват
вимето на животното, от нея сипват и в ярмата.

• Първото мляко на кравата, която се тели за пръв път, изсипват във вода, за да тече като вода млякото ѝ, а
първото годно за пиене мляко раздават на съседите с вярата, че тогава кравата ще е здрава и ще дава повече
мляко.

• За да са млечни овцете, при обредното доене, което се извършва на празника Гергьовден, украсяват съда със

зелени растения (гергьовче, здравец, коприва или друга зеленина), превити с червен конец, върху който слагат
често и чеснов лук. На избрана овца слагат венче и я издояват през определени предмети с магическо
значение, напр. совалка, пръстен, сребърна гривна, колак и др. Важен момент при обреднато доене на овцете
е разливането на първото мляко, което се трансформира в ръсене на овцете с него. От обредно издоеното
мляко раздават за мъртвите.

Около изкарването на животните на паша са групирани също значителен брой
обичаи. Важно място в тях е отредено на пастира. Като особено значими за
опазването на животните се считат обредите с предпазна насоченост, които той
изпълнява. След отелването, когато за пръв път изкарват кравата на паша, стопанката
меси пита за говедаря, шибва кравата с откъснато зелено клонче и я отвежда при
него, като клончето после окачва в обора. Говедарят или стопанката разчупват питата,
дават залък от нея на кравата. Навсякъде при първото изкарване на паша се вземат
предпазни мерки – говедарят внимава пътят на стадото да не се пресече от нечиста
жена или човек с лоши очи; за предпазване на овцете от вълци „връзват“ стадото –
овчарят с гега в ръка или с бял конец обикаля стадото три пъти и после връзва възли
на конеца, който след това се съхранява в кошарата.

Първият приплод обикновено остава в домакинството; той не бива да
се продава, за да се умножава добитъкът на семейството. Със същата
цел се хвърлят в мравуняк (за да се плодят животните като мравки) или
във вода отрязаните парченца от ушите при белязването на агнетата. То
се извършва най-често на празниците Благовец, Гергьовден или на
Велики четвъртък.

3. Проекти и инициативи
• https://vimeo.com/77118027
• https://www.youtube.com/watch?v=YI_ue8gpEYA
• Фермата по bTV

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

BG къща в EU
прозорец
Културно наследство и устойчиво развитие – 9 клас
Професия „Малък и среден бизнес“

Икономиката на града в края
на XIX и началото на XX век
представена в Исторически
музей - Попово

1. Град Попово

През 1880 г. Попово е определено
за административен център на
новообразуваната
Поповска
околия с 48 селища, а три години
по-късно, с княжевски указ № 426
от 10 юни 1883 г. става град.

Съвременници описват Попово в
края на ХІХ в като „град без
физиономия“
с
жители
„полуселяни, полуграждани“.

Снимки към точките на презентацията правите вие по време на посещението ви в Исторически музей – Попово!

2. ГАРАТА
В самия край на ХІХ в. поповчани
ще проявят по категоричен начин
чувството си за общност, за
принадлежност към селището.
Усетът към новото ще събере
общата им енергия, която ще бъде
употребена без задръжки и скрупули
в борбата за прекарване на ж.п.
линията София – Варна край
Попово.

През 1888 г. V-то Обикновено народно
събрание взема решение за направата на
железопътна линия Каспичан-Шумен-ТърновоСевлиево-Ловеч-Плевен-София-Кюстендил, за
която е отпуснат кредит от 75 милиона лева.
На 25 септември 1895 г. Княз Фердинанд
подписва Указ за утвърждаване договора за
построяване на ЖП линията Роман – Плевен –
Шумен. Търгът е спечелен от българската
компания на Н. Българов за 20 997 000 лв. В
района край Попово работи инж. Остерзецер.
Гарата е открита тържествено в края на 1899 г.
в присъствието на княз Фердинанд. На 11
ноември 1899 г., с представителен влак на път
за резиденцията в Евксиноград, Фердинанд
минава по новата линия, спирайки на всяка
гара, включително и Попово.

3. НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ И СЪД
• Първата държавна

институция, открита в
Попово през август
1880 г. е мирово
съдилище с пръв съдия
Иван Хорозов от
Разград.
• Днешната сграда на
Съдебната палата в
Попово започва да се
строи през 1937г.

4. БАНКОВО ДЕЛО
Като част от новия градски и

административен
наред

с

облик,
Околийско

управление

и

Мирово

съдилище, в Попово през

Първата банка, която отваря врати в Попово през
далечната 1903 г. е Българска земеделска и
кооперативна банка. На следващата 1904 г. е открита
Българска земеделска кредитна банка с пръв директор
Иван Павлов. Тя е наследник на Земеделската каса,
която съществува в града още преди Освобождението.

1886г.

е

открито

ковчежничество (Околийско
данъчно управление) с пръв
бирник Ковачев.

Постепенно в Попово отварят врати клонове и на други банкови
учреждения. Такива са:
 Българска народна банка (1907г.);
 Българска търговска банка с пръв директор Христо Младжев (1919г.);
 Популярна банка (1919г.);
 Безименно акционерно дружество „Черноморска банка“ (1919г.);
 Селска банка за внос – износ (1924г.) и
 Търговско-индустриална банка (1925г.).

Всички те играят важна роля за издигането на града като
индустриално и търговско средище в началото на XX век.
Не е случаен фактът, че те стоят зад всички по-големи
фабрики и предприемачески инициативи в Попово. Така
например откритата през 1925 г. Тютюнева фабрика
„Фар“ е собственост на АД „Черноломска банка“.
Електрификацията на града е инициатива на Поповската
популярна банка, която през 1926 г. финансира строежа
на

Дизеловата

електрическа

централа

(Юзина).

Общополезната дейност на банката е насочена и към
подпомагане изграждането на читалището и църквата в

града, както и водоснабдяването и павирането му.

5. КНИГОПЕЧАТАНЕТО
 Печатането

на

книги,
като
културно
проявление в Попово
датира от последното
десетилетие на XIX в.

 Първата книжарница в

града се открива през
1894
г.
от
Братя
Собаджиеви. През 1919 г.
фирмата им се разпада на
две нови – „Христо К.
Собаджиев“ и „Слави
Собаджиев & син“.

В самия край на века други двама
предприемчиви поповчани –
Стефан Зайцаров и адвокатът
Христо
Хаджиев
откриват
книжарница в Попово. На тях се
дължи излизането в следващите
години на поредицата книги под
наслов „Библиотека „Четиво“.
Поради липса на подходяща база
в Попово, книгите, които издават
са печатани в София.

•

Първата печатница в Попово носи името „Слово“ и е дело на Добри Дюкянджиев. В нея се

печатат вестниците „Пробуда“ (1903 г.), „Садина“ (1903 г.), „Селска поща“ (1903 г.), „Преглед“
(1903 г.), различни устави, формуляри и др. Печатницата работи интензивно през първото
десетилетие на XX век. Впоследствие е продадена на Христо Илиев, който през 1920 г. регистрира

книжарска и печатарска фирма „Христо Илиев & син“.

•

Най-значимото книжарско и печатарско предприятие в града през XX век изгражда Иван Ст.

Калчев. През 1901 г. той открива книжарница и книговезница, разраснала се през 1921 г. и в
печатница. До национализирането й през 1948 г. книжарница, печатница и книговезница

„Просвета“ се ръководи на семейни начала, като старият книжар Иван Калчев е подпомаган от
четиримата си синове. Трите отдела във фирмата се ръководят от тях – съответно книжарския – от
най-големия му син Стоян, книговезницата – от Захари, а печатари са Панайот и Христо.

•

„Дълга и мъчителна е била пътеката на неговото поприще; много успехи и

неуспехи са били пожънати; осем пъти е било сменявано помещението на
предприятието и толкова пъти е било заключвано вечер, пред угрозата на другия ден
да не бъде отключено. Вярващият обаче в своята добра зодия Калчев не паднал

духом. Той продължавал упорито наченатото дело, докле поставя основите на
днешното солидно книжарско, печатарско и книговезко предприятие „Просвета“.

•

Из „Белият град Попово и околията му в цифри и картини“ на Д. Янков

6. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
• Немислим е културен подем в града без електричество. Особено осезателно
тази нужда се усещала вечер, когато се мръкнело. Само слаби фенери на
големи разстояния оставали да мъждукат до късно среднощ из улиците.

• Самата идея за електрифицирането на града възниква в далечната 1924 г. сред
членовете на Управителния и контролния съвет на Популярна банка. След
едномесечна работа на специална комисия е утвърден проекто-правилник. В
него четем: „Поповската популярна банка на основание постановленията на
устава си
предприема на концесионни начала постройката на една
електрическа юзина“.

• Само две години по-късно, на 7 август 1926 г., тържествено е положен
•
•
•
•

основният камък на дизеловата електрическа централа /Юзината/.
За майстор-строител на централата е ангажиран Рашко Попово, преселник от
дряновския край.
Скоро започва монтажът на дизеловия мотор от 100 конски сили, с напрежение
220 волта.
На 19 декември 1926 г. светва първата електрическа лампа в града, превръщайки
се във всенароден празник.
Със завършване на дизеловата електроцентрала /Юзината/ започва
електрификацията на Попово.

Интересно е да се отбележи, че осветлението на
къщите и обществените заведения е само вечер от
17 до 23 часа. Първата крушка светва в дома на
кмета Колю Станчев. Първоначално улиците се
осветявали от 200 лампи по 32 свещи едната. За
пръв машинист и завеждащ електроцентралата е
назначен Янко Данчев, а за негов помощник Киро
Константинов. Постепенно с модернизирането на
електрическата централа през 30-те години на века
за нуждите на занаятчийството и начеващата
промишленост в Попово е започнало подаването на
електрическа енергия и през деня за съответните
електромотори.

На 1 август 1948 г. след
национализацията
стопанското
предприятие
„Електрическо
осветление“,
отдел
при
Популярна банка, става държавно
под
наименованието
„Енергообединение“
район
Попово.

7. ФАБРИКИ/
ПРОМИШЛЕНОСТ


Керамична фабрика на Братя

Иванови

Началото на керамичното производство в Попово е
поставено през 1908 г., когато е построена първата
работилница за марсилски керемиди на Камен П.
Кацаров. Той добре преценява качеството на
суровината за производство на цигли (глината) и
инсталира преса с конска тяга. От нея по-късно се
развива керамичната фабрика на Братя Иванови.
Членове на фирмата са братята Петко, Димитър,
Добри и Дончо. Производството им намира добър
прием сред местните потребители. През 1926 г. в
следствие от нарасналата им дейност те започват
строежа на ново триетажно здание на керамичната
фабрика, снабдено с рингова пещ и модерно
оборудване. По това време фабриката им е една от
най-големите в страната за производство на тухли и
керемиди. Качеството на продукцията им е високо и
намира пласмент в цялата страна.

През 30-те години на столетието те разширяват дейността си. Братя Иванови пускат в действие маслена
фабрика, която започва да произвежда рафинирано олио с марката „Кристал“.
Мащабите на фирмата, които Братя Иванови създават се вижда най-ясно в допълнителните дейности, които
развиват – предприемачество, експлоатация на гори, търговия със зърнени храни. Това налага откриването на
тяхна кантора и в София.

Национализацията на промишлеността през 1947г. заварва фирмата финансово укрепнала и водеща
стопанска единица в Попово. От керамичните фабрики на Братя Иванови и Делийски-Кожухаров възниква
ДИП „Родна индустрия“, която от 1970 г. се именува Обединени керамични заводи „Родна индустрия“.



Стефан Донев и синове

В началото на XX век маслодобиването в града започва в
примитивни условия. През пролетта на 1917 г. дядо Доню,
преселник в Попово от с. Бракница, засява няколко декара със
слънчоглед и дава семе и на други да засеят. С това той става пионер
в засяването на тази земеделска култура в гр. Попово и околията му.
По-късно, около 1918 г. от малката работилница израства
фабриката на Стефан Донев, в съдружие със синовете си Денчо,
Тодор, Пенчо и Слави. Първоначално тя се появява като
обикновена маслобойна, произвеждаща маково масло с една
дървена ръчна преса.
Постепенно обаче се усъвършенства, за да се оформи като
съвременно предприятие. Скоро дървената преса била заменена с
конски манеж. Производството на масло значително се увеличило.
Започнало въвеждането на нови технологични приспособления мотор с мощност 5 конски сили, построени били нови помещения,
докато се стигне до построяването на собствена електроцентрала с
мощност 50 квтч, която задвижвала мотор с мощност 125 конски
сили. Все доказателства за големия технически и стопански замах, с
който е изграден единствения в България завод от този род.

•

Фабриката произвежда прочутото олио „Доневи“, което намира добър пазар из цялата страна.
Капацитетът й достигнал до преработката на 15 000 кг. слънчоглед в денонощие. За нуждите на
„Олио Доневи“ се сеят хиляди декари слънчоглед в Поповска околия и в съседните околии. От едва
13 дка засят слънчоглед през 1920 г. посевните площи достигат до 63 000 дка. В последна сметка
фирмата „Стефан Донев и синове“ се оформя в търговско-индустриално предприятие с централа в
гр. Попово и клонове на гара Дралфа и гр. Варна.
•
Фабриката на Олио Доневи постепенно успява да се нареди в редицата на най-крупните и
солидни предприятия у нас и да се наложи на българската стопанска и културна общественост.
Реномето на рафинираното масло, произвеждано във фабриката се доказва и със спечелените
златни награди и дипломи от мострените изложения в Пловдив и Варна през 30-те години.
•
След национализирането на промишлеността през 1947 г. фабриката става база на
Държавното предприятие за маслодобив в града. Частното акционерно дружество за производство
на растителни масла „Роса“ АД продължава традициите на маслобойната фабрика „Олио Доневи“
на братя Доневи, създадена през 1918г.



Кожарски фабрики

Макар и сравнително късно, през 1925г., в града започва
работа кожарска фабрика на Петър Николов. Десетилетие
по-късно в града отваря врати Кожарска фабрика „Бокс“ на
Драган Балабанов и Тодор Тотев. Фабриката била снабдена
със съвременна техника и квалифициран персонал, което
дава отражение върху качеството на продукцията й и добрия
му прием на пазара.
На основата на старите кожарски работилници през 30-те
години на XX век в града се появява още една кожарска
фабрика „Юфт“ на Станчо Чорбаджийски. Фабриката
произвежда обработени кожи и гьон. Самият Станчо
Чорбаджийски завършва средно кожарско училище в гр.
Ловеч, което му помага да създаде една съвременна фабрика,
произвеждаща висококачествена продукция. През 1948 г. се
слива с кожарската фабрика „Лъв“ – гр. Шумен. Съдбата й е
последвана от кожарската фабрика „ЧорбаджийскиСербезов“, която просъществува само няколко години – от
1942-1948 г.

През 1925 г. в града се открива тютюнева фабрика
„Фар“. Тя е съсобственост на АД „Черноломска
банка“. Поради изпадане на банката във финансови
затруднения, през 1928-29 г. фабриката се поема от



Тютюнева фабрика „ФАР“

частната фирма „Димитър Ганчев & сие“, под чието
ръководство работи до 1938 г. Следващият собственик
на фабриката е дружеството „Виктория“ ООД,
образувано от фирмите на Братя Градеви, Братя
Дякови и Стоян х. Петков. Цигарите „Фар“ се ползват
с добро име и намират пласмент из цялата страна.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

BG къща в EU
прозорец
Културно наследство и устойчиво развитие – 9 клас
Професия „Техник на селскостопанска техника“

1. ТРУДОВИ ОБИЧАИ
• В зависимост от характера на трудовата дейност, с която са свързани,
трудовите обичаи и празници в българската традиционна култура,
характерна за доиндустриалното общество, се разделят от
изследователите на две основни групи – аграрни, съпровождащи
земеделския труд и животновъдството, и неаграрни, свързани с
различни занаяти и други дейности.

2. ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ СВЪРЗАНИ
СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ОТРАЗЯВАТ ПОЗНАНИЯТА
ЗА ПРИРОДАТА

ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ С ЦЕЛ
ПЛОДОРОДИЕ
ПО-ГОЛЯМА ОБРЕДНОСТ ПРИ СЕИТБА И ЖЪТВА

А. ОБИЧАИ ПРИ
СЕИТБА

Обичаите около сеитбата се отнасят до:

 подготовката на семето за посев;
 приготвянето на обредна храна за сеяча и
воловете;

 задължителното обредно очистване преди
започване на полската работа;

 тръгването за нивата и първия сеитбен ден.

 Семето се приготвя вечер или рано сутрин преди изгрев, като се пуска с предпазна цел през символичен кръг (невестински пръстен,
гривна, дупка на тесла, ухо на рало, дупка на изсушена змийска глава и др.).

 В семето се оронват зърна от последния сноп или от брадата на нивата, слагат се предмети или плодове, които според народните
представи стимулират растежа на посевите или ги предпазват от обиране (напр. орехи, бадеми, дренки, кромид или чеснов лук, ябълка,
червени великденски яйца, четка или гребен).

 За да не хващат посевите главни, към семето добавят сребърни предмети (монета, гердан, пафти, пръстен).
 Често в семето слагат пепел, запазена от кадените вечери или от огнището, където е изпечен обредният хляб за сеяча.
 За първия сеитбен ден за сеяча се приготвя пита и варена птица (кокошка или петел). На някои места птицата се коли над семето, за да
изтече върху него кръвта ѝ, на други сеячът коли петел над ярема между воловете, за да може кръвта да ороси нивата.

• Началото на полската работа е свързано с обредно очистване.
• Сеячът и стопанката обличат чисти бели ризи и закичват зелени китки. Ако стопанката

е нечиста, тя не бива да меси обредния хляб за сеяча и това прави друга жена –
роднина или съседка. В навечерието на сеитбата стопаните спазват полово
въздържание.

• Семето насипват в чисти чували, а на огъня не слагат опушени съдове.
• Важен елемент в обредното очистване е посипването на жар пред колата при
тръгването на сеяча за нивата.

• Обредното очистване с огън се среща в разнообразни форми; характерно е
сключването на магически кръг като предпазна мярка чрез обикаляне с огън,
търкаляне на обредния хляб или влачене на въже.

• Друг очистителен елемент при тръгването на сеяча за нивата е разливането на вода от
стопанката пред колата, след което сеячът потегля с добитъка.

• Вратите се оставят отворени до завръщането на сеяча. Той потегля за нивата много

рано, за да го огрее слънцето на първата бразда. Цели се спорна работа и избягване на
нежелани срещи по пътя, например на хора с лоши очи. Според народните представи
не се пресича път на сеяча, особено от бременна жена или лехуса (РОДИЛКА).

• На нивата се извършват други обичаи за осигуряване на плодородие.
• С пристигането си сеячът се обръща на изток към изгряващото слънце и поздравява нивата.
• Обредното хвърляне на първите шепи семе е съпроводено с вербална магия. Най-често сеячът

адресира благословията си към нивата, за да бъде тя сита и да насити хората и животните. Среща
се и хвърляне на първата шепа семе за слънцето.

• Стопанинът сее гологлав и при засяване на първата бразда не бива да говори с никого, за да не се
роди житото рядко.

• След засяването на първата бразда сеячът търкаля обредния хляб по посока на слънцето и по

начина на обръщането му се гадае за плодородие. Сеячът го повдига, за да израснат високи житата,
разчупва го на ярема, нарича първото отчупено парче за нивата или слънцето и след благословия
го закопава в първата бразда. От останалия хляб заделя за себе си и за воловете.

• След изяждането на варената птица, сеячът заравя костите в първата бразда, те са курбан за

нивата. На места в първата бразда се заравя и великденско яйце или черупки от него. В някои
селища съседите сеячи слагат обща трапеза на нивата и след като се нахранят, всеки закопава
костите на пилето в своята нива и разлива вино за мъртвите. След привършване на яденето сеячът
засява всичкото донесено семе, като не връща нищо у дома, „за да не се върне берекетът“.

• Завръщайки се от първия сеитбен ден, сеячът е тържествено

посрещнат у дома.
• Поратата, която е стояла отварена цял ден, се затваря след
вкарването на колата в двора; китките, с които са закичени сеячът и
воловете, се свалят и оставят в хамбара до следващата сеитба.
• Вечерта се приготвя богата трапеза за цялото семейство (топла
пита, баница, варено пиле, вино) и на сеяча се отрежда почетното
място.
• Според народните представи плодородието зависи от поведението
на всички членове на семейството. За да се опази берекетът, се
спазват определени забрани по време на първия сеитбен ден – не се
пали огън, не се работи с игла, не се мете, не се изнася нищо навън,
не се допуска чужд човек в къщата.

 Обредността е съсредоточена около първия жетвен ден

Б. ОБИЧАИ ПРИ
ЖЪТВА

(заженване, изправяне на първия сноп и др.) и
приключването
на
жетвата
(изплитане
на брада или плитка на нивата, извозването на
снопите).

 За жетва също се тръгва рано по същите причини, както
и при сеитбата. Първият жетвен ден включва обичаи,
насочени главно към осигуряване на лека и спорна
работа и опазване на жетварите. Жетва се започва на
лек, хубав ден. Широко разпространен е обичаят да
заженва човек от семейството или от жетварската група
с лека ръка, за да спори работата на всички. Със същата
цел се извършват определени действия – найразпространено е хвърлянето на два-три класа с
благословията „Бог напред – ние след него“.

 На места от първите оженати класове правят свод, под
който се провират всички жетвари, или се окичват с
кокоше перо, за да е лека работата им като перото.

 За да не ги боли кръстът от навеждането, жетварите на
много места се опасват с пояси, сплетени от житни
класове или върбови клонки, а против болки в китките
връзват гривна, направена от житни стръкове.

• Устойчива практика в началото на жетвата е изправянето на първия сноп. На места

стопаните превързват първия сноп с червен конец и напъвайки се го изправят с
думите „Айде тая година едвам те дигам, ама догодина ич да не мога да те дигна“.
Ако жетварите са наемни работници, те изправят първия сноп пред стопанина,
когато той идва да види как върви работата, слагат отгоре капа или кърпа, а
стопанинът оставя върху нея пари.
• През първия жетвен ден работата приключва по светло. При напускане на нивата
оставят в средата две ръкойки на кръст, наричани вечеря на нивата, вечерник.

 Завършването на жетвата е свързано с изплитането на т.
нар. брада на нивата – обичай, извършван на последната
нива на всеки стопанин. Освен това название се среща и
наименованията богова брада, коса на нивата, китка
(сплитка) или плитка на нивата.

 Брадата се прави от млада жетварка с живи родители или от
най-сръчната. По-рядко се изплита от възрастна и никога от
бездетна жена. Последното е свързано с вярването, че това
ще окаже неблагоприятно влияние върху развитието на
посевите през идната година.

 За изплитането избират най-хубавите класове в нивата,
близо един до друг. При плетене на брадата във вид на
плитка, освен червен конец или марта (усукани бял и
червен конец), закачат скилидка чеснов лук и сребърна пара.

 В разкопаната около брадата земя заравят хляб и сол,
изтърсват трохите хляб и сирене от торбата на жетварите.
Брадата се полива с вода от изплелата я жетварка, а другите
измиват ръце над нея.

"Жътварки", Иван Ангелов, 1905

 При плетенето на брадата или след него играят хоро, като жетварките заобикалят брадата три пъти
и накрая благославят нивата за плодородие и жетварите за здраве.

 На места жетварите се търкалят около изплетената брада, като това се прави, за да поляга житото
от плод.

 С брадата постъпват по два начина – или я оставят на нивата, като навеждат класовете ѝ към
земята и ги затискат с камък, или я отженват.

 Обикновено брадата се реже от същата жетварка, която я изплита, понякога от дете. Реже се с един

сърп, по-рядко с всички сърпове едновременно. На места жетварката, която води хорото, държи
отженатата брада, за да стане житото високо през следващата година. Обикновено отженатата
брада връзват в средата или на върха на последния сноп или я носят отделно у дома. Когато
жетварите са наемни, стопанинът им дава пари за брадата.

 С оплитането на брадата е свързано и гадането със сърпове. Жетварките застават с лица на изток и

хвърлят през дясното си рамо сърповете. По това как ще падне сърпът на земята, накъде ще сочи с
режещата си част, гадаят за здраве. Младите жетварки гадаят и за брак.

В. ДРУГИ ОБИЧАИ
Редица обичаи са свързани с возитбата,
вършитбата, смилането на брашното и
замесване на хляб от новата реколта.

• При първия харман украсяват стожера с китка босилек, градински
или полски цветя.

• На места по време на вършеенето не носят и не дават вода за пиене,
за да не мухлясва новото жито в хамбара.

• Съществен обреден момент при вършеенето е коленето на петел,

което става обикновено при завършване на вършитбата. Кръвта на
жертвената птица трябва да ороси житото от новата реколта, за да
има по-голямо плодородие през следващата година. За тази цел
колят петела върху стожера и кръвта му се стича върху наредените
снопи.

Стопанката посреща колата със снопите с котел
вода, украсен с китка босилек или друга
зеленина, вързан с червен конец.

• На места при завършване на вършитбата слагат метли върху купа с
пожелание догодина да има по-голямо плодородие.

• С вършитбата са свързани и забрани: не бива да се иска жито
назаем от първия и последния харман, нечиста жена не бива да
влиза в хармана по време на вършеенето.

 С хляба, омесен за пръв път от новата реколта, са свързани два основни
обичая: единият е повсеместен – раздава се първият хляб преди да
започнат да месят за семейството, а другият е широко разпространен –
пуска се хлебче във вода. Това е свързано с вярването, че така се
осигурява необходимата влага за посевите през следващата година.

 Докараното от воденицата ново брашно насипват в сандъка, палят свещ и
прекадяват с тамян.

 Навсякъде към жената, която ще меси първия хляб от новото брашно, се
предявява изискване за чистота. Стопанката, пременена с чисти дрехи и
закичена със зелена китка, меси специална пита или цяла фурна хлебчета
за раздаване.

 Някъде от новия хляб първо раздават за мъртвите и след това на съседи и
минувачи.

 На места отначало обикалят хармана с първия изпечен хляб и след това
го раздават.

 В някои селища месят за децата малки кравайчета, от които пускат в
кладенците или в коритата на чешмите, дават къшеи на животните за
плодородие през следващата година.

 Някъде първият хляб от новата реколта не са пече, за да няма главня по
посевите, а се пуска суров в потока.

2. ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ …ИЗ
НОВИНИ В ИНТЕРНЕТ МРЕЖАТА
Гледайте в програмата на Телевизия
Туризъм поредицата фолклорни и
етнографски материали в рубриката
„Гласовете на България”.

В Радомирското село Стефаново все
още пазят обичаите на жътвата.

Следете и за документалния филм
„Старовремска жътва” – за корените,
историята, традициите, ритуалите и
живите днес обреди по време на
жетварския сезон в Радомирското село
Стефаново. Една жива картина от едно
българско време, построена с
възстановка на обичая и стъпила на
класически текстове от Йордан Йовков
и Елин Пелин

В девненското с. Кипра вече стана
традиция жътвата да приключва с
ритуала "Рязане на брада", който се
превръща в голям празник за цялата
местна общност.

На 15 юни 2020 г., от 11.00 часа, в село
Търнава, ще бъде открита жътвената
кампания в община „Тунджа“.
Организатори са Община „Тунджа“,
фирма „Пеликан Агро” ЕООД и
кметство с. Търнава. На традиционното
зажънване ще бъде представена изложба
на детски рисунки на тема „Жътва“,
както обредни хлябове и жътварски
трапези от тунджанските села.

Над 100 земеделски производители и
гости от Старозагорска област и
страната уважиха празника „Първа
жътва“ в местността Шерметски алчак
край Бяло поле, община Опан. Тук в
нивите, обработвани от съдружниците
Иван Генчев и Златин Златев,
присъстващите имаха възможност да
наблюдават старинния ритуал по
зажънването на ечемика,.

https://vimeo.com/77118027
https://www.youtube.com/watch?v=YI_ue8gpEYA

3. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И
СЕЛСКО СТОПАНСТВО

СЕЛСКО
СТОПАНСТВО

АГРАРНИ ОБИЧАИ И ОБРЕДИ
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОРЪДИЯ НА
ТРУДА
СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

BG къща в EU
прозорец
Културно наследство и устойчиво развитие – 9 клас
Професия „Готвач“

Празнично-обредната система на българите е част от общото
европейско културно наследство! Това са всъщност календарните
и семейните празници и обичаи, свързани с раждането, сватбата и
смъртта, както и трудовите обичаи.
В обредната практика на отделните празници могат да се открият
три основни пласта: езически, битово-християнски и чистохристиянски.

ВИДОВЕ ПРАЗНИЦИ?
• ОТ ЗИМЕН, ПРОЛЕТЕН, ЛЕТЕН И ЕСЕНЕН ЦИКЪЛ;
• ПОДВИЖНИ И НЕПОДВИЖНИ;
• ОТ ДИМИТРОВДЕН ДО ГЕРГЬОВДЕН И ОТ ГЕРГЬОВДЕН ДО
ДИМИТРОВДЕН.

1. КАЛЕНДАРНИ ПРАЗНИЦИ ОТ
ЗИМЕН ЦИКЪЛ
ОТ АНДРЕЕВДЕН (30.11.) ДО БАБА МАРТА (01.03.)

 ВАРВАРА, САВА И НИКОЛА – 4, 5 И 6 ДЕКЕМВРИ
 ИГНАЖДЕН – 20 ДЕКЕМВРИ
 БЪДЕНИ ВЕЧЕР И КОЛЕДА – 24 И 25 ДЕКЕМВРИ
 ВАСИЛЬОВДЕН – 1 ЯНУАРИ
 ЙОРДАНОВДЕН, ИВАНОВДЕН, БАБИНДЕН – 6, 7 И 8 ЯНУАРИ
 АНТОНОВДЕН, АТАНАСОВДЕН – 17 И 18 ЯНУАРИ
 ТРИФОН ЗАРЕЗАН – 01/14 ФЕВРУАРИ

В зимния цикъл от празници най-важни
са обичаите обредите, които бележат
прехода от старата към новата слънчева
година. Основната цел на тези обичаи и
обреди се съдържа в осигуряването на
добра реколта (чрез обичая Полаз),
щастлив брак (чрез коледуване, ладуване
и маскирани ергенски игри), здраве за
хората (чрез чрез сурвакане) и здраве по
добитъка (Риначовден – 02.01 и
Власоведен – 11.02) през цялата година. В
зависимост
от
полово-възрастовото
деление на обществото, значение имат и
някои празници, които се честват само от
младоженците до една година (Ивановден
– 07.01), от майките на новородените деца
и народните акушерки (Бабинден – 08.01),
от майките на момчетата (Петьовден –
20.01), от лозарите (Трифон Зарезан) и др.

2. КАЛЕНДАРНИ ПРАЗНИЦИ ОТ
ПРОЛЕТЕН ЦИКЪЛ
ОТ БАБА МАРТА ДО ЕНЬОВДЕН (24.06)
МЕСНИ И СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ
ТОДОРОВДЕН

ЛАЗАРОВДЕН, ЦВЕТНИЦА
ВЕЛИКДЕН
ГЕРГЬОВДЕН – 06.05
КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА – 21.05

Пролетните празници бележат събуждането на пролетта и затова основните
обичаи и обреди се отличават преди всичко с предпазваща очистителна
функция. Символ с предпазващ характер е червения цвят. Той присъства в
мартенските празници – 01.03 и 09.03 (Св. 40 Мъченици). Тук влизат и всички
празници от предвеликденския и великденския цикъл – Сирни и Месни
Заговезни, Тодоровден, Лазаровден, Цветница и Великден. Тяхната обредна
практика също е свързана с прогонването на злите сили останали от зимата и с
осигуряването на плодородие. Не е без значение и тяхната зрелищна функция,
особено при кукерските игри и кушиите (на Тодоровден). Ясно се открояват
още два празника: Гергьовден – обичаи и обреди посветени на животните и Св.
Константин и Елена (21.05) – нестинарството

3. КАЛЕНДАРНИ ПРАЗНИЦИ ОТ
ЛЕТЕН ЦИКЪЛ
ПЕТРОВДЕН
ГОРЕЩНИЦИ – СВ. МАРИНА
ИЛИНДЕН

Летните празници и обичаи
започват
от
Еньовден
и
продължават
до
Голяма
Богородица. Сред тях особено
място заемат т.нар Горещници,
групирани около деня на Св.
Марина (17.07). Те се честват за
предпазване от пожари и болести.

4. КАЛЕНДАРНИ ПРАЗНИЦИ ОТ
ЕСЕНЕН ЦИКЪЛ
СИМЕОНОВДЕН
КРЪСТОВДЕН
ПЕТКОВДЕН

ДИМИТРОВДЕН

Есенните празници са свързани
със
завършването
на
селскостопанския
сезон
и
прибирането на реколтата, както и
с
началото
на
новата
селскостопанска
година.
Позначими са Симеоновден (01.09),
Кръстовден (14.09), Петковден
(14.10) и Димитровден (26.10).

МУЗЕЙ В КУФАР
КАКВО ЩЕ СЛОЖА В КУФАРА С ЦЕЛ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО?
ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО Е
СЪЗДАДЕНОТО ОТ ЧОВЕКА КАТО РИТУАЛИ, ОБИЧАИ, ФОЛКЛОР И НЕ Е
МАТЕРИАЛНО, НЕ СЕ ВИЖДА КАТО ПРЕДМЕТ!
Популяризиране на нематериалното наследство чрез материално?

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

BG къща в EU
прозорец
Културно наследство и устойчиво развитие – 9 клас
Професия „Техник растениевъд“

Трудови обичаи
- свързани със земеделието

Първи час по темата – точка 1, подточки а и б

Втори час по темата – точка 1, подточки в и г

1. Традиционни обичаи
свързани със земеделието
А. Обичаи при сеитба

Обичаите около сеитбата се отнасят до:

 подготовката на семето за посев;
 приготвянето на обредна храна за сеяча и
воловете;

 задължителното обредно очистване преди
започване на полската работа;

 тръгването за нивата и първия сеитбен ден.

 Семето се приготвя вечер или рано сутрин преди изгрев, като се пуска с предпазна цел през символичен кръг (невестински
пръстен, гривна, дупка на тесла, ухо на рало, дупка на изсушена змийска глава и др.). В семето се оронват зърна от последния
сноп или от брадата на нивата, слагат се предмети или плодове, които според народните представи стимулират растежа на
посевите или ги предпазват от обиране (напр. орехи, бадеми, дренки, кромид или чеснов лук, ябълка, червени великденски яйца,
четка или гребен).

 За първия сеитбен ден за сеяча се приготвя пита и варена птица (кокошка или петел). На някои места птицата се коли над
семето, за да изтече върху него кръвта ѝ, на други сеячът коли петел над ярема между воловете, за да може кръвта да ороси
нивата.

 Сеячът и стопанката обличат чисти бели ризи и закичват зелени китки. Ако стопанката е нечиста, тя не бива да меси обредния
хляб за сеяча и това прави друга жена – роднина или съседка. В навечерието на сеитбата стопаните спазват полово въздържание.

 Семето насипват в чисти чували, а на огъня не слагат опушени съдове. Важен елемент в обредното очистване е посипването на
жар пред колата при тръгването на сеяча за нивата. Друг очистителен елемент при тръгването на сеяча за нивата е разливането
на вода от стопанката пред колата, след което сеячът потегля с добитъка. Вратите се оставят отворени до завръщането на сеяча.

 С пристигането си сеячът се обръща на изток към изгряващото слънце и поздравява нивата. Обредното хвърляне на първите
шепи семе е съпроводено с вербална магия. Най-често сеячът адресира благословията си към нивата, за да бъде тя сита и да
насити хората и животните. Среща се и хвърляне на първата шепа семе за слънцето. Стопанинът сее гологлав и при засяване на
първата бразда не бива да говори с никого, за да не се роди житото рядко.

 След засяването на първата бразда сеячът търкаля обредния хляб по посока на слънцето и по начина на обръщането му се гадае
за плодородие. След изяждането на варената птица, сеячът заравя костите в първата бразда, те са курбан за нивата. На места в
първата бразда се заравя и великденско яйце или черупки от него

 Обредността е съсредоточена около първия жетвен ден
(заженване, изправяне на първия сноп и др.) и
приключването
на
жетвата
(изплитане
на брада или плитка на нивата, извозването на
снопите).

 За жетва също се тръгва рано по същите причини, както

Б. Обичаи при жътва

и при сеитбата. Първият жетвен ден включва обичаи,
насочени главно към осигуряване на лека и спорна
работа и опазване на жетварите. Жетва се започва на
лек, хубав ден. Широко разпространен е обичаят да
заженва човек от семейството или от жетварската група
с лека ръка, за да спори работата на всички. Със същата
цел се извършват определени действия – найразпространено е хвърлянето на два-три класа с
благословията „Бог напред – ние след него“.

 На места от първите оженати класове правят свод, под
който се провират всички жетвари, или се окичват с
кокоше перо, за да е лека работата им като перото.

 За да не ги боли кръстът от навеждането, жетварите на
много места се опасват с пояси, сплетени от житни
класове или върбови клонки, а против болки в китките
връзват гривна, направена от житни стръкове.

 Завършването на жетвата е свързано с
изплитането на т. нар. брада на нивата –
прави се от млада жетварка с живи
родители или от най-сръчната.

 За изплитането избират най-хубавите
класове в нивата, близо един до друг. При
плетене на брадата във вид на плитка,
освен червен конец или марта (усукани
бял и червен конец), закачат скилидка
чеснов лук и сребърна пара.

 В разкопаната около брадата земя заравят
хляб и сол, изтърсват трохите хляб и
сирене от торбата на жетварите.

 Брадата се полива с вода от изплелата я
жетварка, а другите измиват ръце над нея.

В. Обичаи при връшитба

• При първия харман украсяват стожера с китка босилек,
градински или полски цветя.

• На места по време на вършеенето не носят и не дават вода за
пиене, за да не мухлясва новото жито в хамбара.

• Съществен обреден момент при вършеенето е коленето на

петел, което става обикновено при завършване на
вършитбата. Кръвта на жертвената птица трябва да ороси
житото от новата реколта, за да има по-голямо плодородие
през следващата година. За тази цел колят петела върху
стожера и кръвта му се стича върху наредените снопи.

• На места при завършване на вършитбата слагат метли върху
купа с пожелание догодина да има по-голямо плодородие.

• С вършитбата са свързани и забрани: не бива да се иска жито
назаем от първия и последния харман, нечиста жена не бива
да влиза в хармана по време на вършеенето.

Г. Обичаи при зарязване на трайни
насаждения – лози

Лозарите, винарите, кръчмарите и
градинарите приемат св. Трифон за свой
покровител и за пазител на лозята,
защото приблизително по това време
през годината започва резитбата на
лозята. Светецът често е изобразяван на
иконите с косер в ръка.

Подрязване лозята в ТКЗС, с. Перущица (дн. град),
Пловдивско, 1952 г. ИЕФЕМ-АЕИМ

• Основният обичай, изпълняван на този ден, е ритуалното зарязване, загробване на лозята.
• Обичаят подсеща за идващата пролет и началото на селскостопанската година. Обредното зарязването на
лозята се извършва предимно от мъже лозари. В Югозападна България в обичая участват и жени, моми и
ергени.

• Още рано сутринта стопанката омесва и изпича пресен хляб, украсен пластично с тесто. Най-често се
изобразяват лозници с гроздове. Приготвят и кокошка пълнена с ориз или булгур и заедно с питата, бъклица с
вино и шише светена вода ги слагат в нова шарена торба.

• След празничната църковна служба мъжете лозари взимат торбата и заедно със свирачите се отправят към

лозята. Там всеки се прекръства три пъти в посока към изгрева на слънцето и отрязва с косера няколко пръчки
от три корена. После полива отрязаното място с вино и светена вода и го поръсва с пепел, запазена от Бъдни
вечер, с пожелание да се роди много грозде. Докато извършва зарязването, лозарят изрича благословия за
богата реколта. Отрязаните пръчки завиват на венчета, които слагат на калпаците си, на бъклиците или ги
премятат през рамо, а после вкъщи ги поставят под домашната икона.

• След зарязването мъжете нареждат богата трапеза в лозята с донесената храна. Започват шумни и весели песни

и хора. Преди да седнат около софрата, лозарите избират „цар” на лозята, когото наричат Трифон. Гледат той да
бъде добър стопанин, имотен, с много лозя и да е „късметлия” – предпоставки за добра бъдеща реколта. На
главата на „царя” поставят корона от лозови пръчки, качват го на каруца, теглена от самите тях, и ритуално
обикалят лозята. Царят зарязва и благославя да се роди повече грозде и да има хубаво вино. После участниците
в обичая понасят царя на рамене или го слагат на колесар и с гайди и тъпани процесията се връща в селото.
Шествието обикаля всички къщи, а стопаните ги посрещат с баница, ракия и вино. Празникът завършва в дома
на царя, който по стара традиция кани всички мъже, участници в зарязването, и ги черпи с вино, за да бъде
обилна реколтата от грозде и да бъдат пълни бъчвите.

На Трифоновден се изпълнява и магически
обред заплашване на овошките, които не
раждат. Обредът е типичен за родопската
област и се нарича трифоносване на
дърветата.
Сутринта преди изгрев слънце двама мъже
отиват при дървото. Единият замахва с брадва
и заплашва фиданката, че ще я отсече, а
другият го разубеждава, като казва, че през
идната година дръвчето ще роди едър плод.

3. Проекти и инициативи
• https://vimeo.com/77118027
• https://www.youtube.com/watch?v=YI_ue8gpEYA
• Фермата по bTV

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ТЕСТ ПО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
(20 точки)
1. Културата е:
(1 точка)
Процес и услуга
Процес и продукт
Процес, продукт и услуга
2. Какво е културно наследство?
(2 точки)

3. Кое от изброените не е културно наследство?
(1 точка)
Движими културни ценности
Съвкупност от история и култура
Социални мрежи и комуникация
Нематериални ценности
4. Ролята на културните организации за устойчивото развитие се изразява в:
(1 точка)
Катализиране на силно осведомени творчески общества
Местно лидерство
Пространства за включване, здраве и благополучие
Местно икономическо развитие
5. Какво е култура?
(2 точки)

6. Видът туризъм, при който основна мотивация на туриста е да научи, опознае и
преживее наследството е:
(1 точка)
Приключенски
Еко
Културен

7. Първият европейски културен маршрут на Съвета на Европа е Пътят към
Сантяго де Компостела.
(1 точка)
ДА
НЕ
8. Кои три характеристики трябва да притежава един културен маршрут за да бъде
включен в Европейските културни маршрути на Съвета на Европа?
(3 точки)

9. Коя културно-историческа дестинация е изобразена с жълт цвят?
(1 точка)

Българска архитектура и занаятчийство
Средновековни български столици
Столиците и градовете на българските царе и патриарси

10. Кой винено-кулинарен маршрут е изобразен с жълт цвят?
(1 точка)

Тракия
Родопи
Златия
Мизия
11. Коя връзка между културна организация и посетители е ключова за устойчиво
развитие на културното наследство?
(1 точка)
Комуникация-разбирателство-доверие
Комуникация-послание
Комуникация-разирателство-обратна връзка
12. За постигането на кои ЦУР 2030 спомага устойчивото развитие на културното
наследство?
(1 точка)
ЦУР 1, 3, 4, 8
ЦУР 4,8,13,15
ЦУР 4,8,11,12
13. Опиши как културното наследство ще спомогне за постигането на ЦУР 2030 на
ООН?
(4 точки)

Скала за оценяване:
Общ брой точки/от…
до…/
0-4
4,5-7
7,5-12
12,5-17
17,5-20

Оценка
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Мн. Добър 5
Отличен 6

Получен брой точки ……………………..

Крайна оценка …………………………..

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ
ЗКК МОДУЛ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Учебна 2020/2021
Тема на проекта:……………………………………………………………
Разработил/и:…………………………………………………………………………
План на проекта: Да се разработи и защити проект на тема : Моята зелена бизнес идея
Какъв е проблема, който решава нашата идея?
Какво решение предлагам/ предлагаме?
Как и защо това решение е устойчиво?
Какви са суровините и от къде идват?
Какъв е екологичният отпечатък на вашето производство?
Кой или кои ще са нашите клиенти?
От къде ще намерим финансиране за нашият проекта?
Кое в най-голяма степен би ви мотивирало да започнете свой собствен зелен бизнес и защо
?А кое най-малко?
Какво научихте от дисциплината и какво научихте за себе си докато работихте по проекта?
Смятате ли, че вашата зелена бизнес идея е приложима сега и за в бъдеще?
Критерии за оценяване:
Критерий
1.Описание на реален
проблем устойчиво развитие
2.Иновация на идеята
3.Спазена структура на плана
4. Практическа приложимост
на проекта
5.Обосновани отговори на
въпросите, свързани с
проекта
6.Визуализация и
презентационни умения
Общ брой точки

Максимален брой
точки

Получен брой
точки от
ученика / екипа

7
7
10
6
10

10
50

Скала за оценяване:
От 0т – 15т – Слаб 2
От 15т – 23,5т – Среден 3
От 24т – 32,5т – Добър 4
От 33т – 41,5т – Мн..Добър 5
От 42т – 50т вкл. – Отличен 6
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Сформиране на крайна оценка :
1. Карта за самооценка – 15т
2. Карта за оценка – 15т
3. Проект – 50т.
Общият брой точки, които учениците могат да придобият е 80т.
Крайното оценяване се извършва както следва:
От 0т – 24т – Слаб 2
От 24,5 – 38 – Среден 3
От 38,5 – 52т – Добър 4
От 52,5 - 66,5т – Мн.Добър 5
От 67 – 80т- Отличен 6
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Индивидуално задание за проект
1. Тема: Типични, екзотични и нетипични растения за Поповски район
2. Указания:
- Проучете и анализирайте силните и слабите страни на местната култура и традиции
в селското стопанство по отношение на определен вид култури
- Изберете култура за посяване;
- Проучете биологични изисквания на културата – време на сеитба, технология на
отглеждане;
- Опишете биологичните изисквания;
- Подберете съд за посяване на културата;
- Презентирайте засятата култура устно и с нагледни средства;
- Изразете гражданска позиция за възможностите за използване на традициите в
селското стопанство за устойчиво бъдещо развитие
3. Дидактически средства: брошури, пакети семена, съдове за посяване, торопочвена смес
4. Време за изпълнение: 12 учебни часа
5. Критерии за оценяване:
№
1
2
3

4
5
6
7
8

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТА
Познават и анализират местната култура и традиции в селското
стопанство по отношение на определен вид култури
Изразяват гражданска позиция за възможностите за използване на
традициите в селското стопанство за устойчиво бъдещо развитие.
Анализират силни и слаби страни, възможности и заплахи пред
местното устойчиво развитие в селското стопанство на база
определен вид култура
Правилно структурира проект по зададени критерии
Естетическо и стилово оформление на посятата култура
Атрактивно и прецизно представяне на проекта, включително с
нагледни средства
Карта за самооценка
Карта за оценка
Общ брой точки
6. Скала за оценяване:
От 0т – 39т – Слаб 2
От 40т – 46т – Среден 3
От 47т – 60т – Добър 4
От 61т – 72т – Мн. добър 5
От 73т – 80т – Отличен 6

Точки
5
5
10

10
10
10
15
15
80

Оценка: …………………………….

Запознат с оценката: ………………….
Преподавател:
/Явор Янков/

Проект „Общуваме с миналото с поглед към бъдещето – професии за устойчиво развитие“

Проектно задание по модул 3 „Храни и хранителни
вещества“ по предмета
Зелена кариера и креативност
За всички професионални направления в 9 клас
Тема: Електронен наръчник на бита и кулинарията в с. ………………
Указания:

 Да се направи проучване на бита и населението на с. ……………;
 Да се проучат народни празници, обреди и обичаи свързани с кулинарията характерни
за с. ……………;
 Да се проучат характерните продукти и подправки използвани от населението в с.
………………;
 Да се проучат традиционни рецепти за хляб и да се посочат три рецепти характерни за
с. ………………..;
 Да се проучат традиционни рецепти за закуски и да се посочат три варианта характерни
за с. ……………….;
 Да се проучат традиционни рецепти за салати и разядки характерни и да се посочат три
рецепти за с. ……………….;
 Да се проучат традиционни рецепти за супи и да се посочат три рецепти характерни с.
……………….;
 Да се проучат традиционни рецепти за постни основни ястия и да се посочат три
рецепти характерни за с. ……………..;
 Да се проучат традиционни рецепти за месни основни ястия и да се посочат три
рецепти характерни за с. ………………….;
 Да се проучат традиционни рецепти за десерти и да се посочат три рецепти характерни
за с. ……………….;
 Да се проучат дейностите свързани с бита на местното население – добиването на чисто
масло, направата на кисело мляко и др. и да се посочат три рецепти;
 Да се проучат характерните съдове използвани при приготвянето или съхранението на
кулинарни ястия в с. …………………;
 Да се оформи естетически и стилово електронният наръчник;

Изготвил: Елица Петрова Бойкова

………………………….

Учител теоретично обучение ПН Пътувания, туризъм и свободно време

Критерии за оценяване:
№

Критерии за оценяване

1

Познава спецификата на местната култура и
традиции в храненето.
Проучва и представя кулинарни традиции
свързани с големи народни празници, обреди и

2

Максимален
брой точки
5

Получен
брой точки

5

Проект „Общуваме с миналото с поглед към бъдещето – професии за устойчиво развитие“

3

4

5
6
7

8
9
10

11
12

обичаи характерни за Поповския регион.
Проучва и представя местни традиционни
продукти и съдове за приготвяне и съхранение на
храна.
Проучва и представя местни традиционни
продукти и подправки използвани при
приготвяне храна.
Проучва и представя местни традиционни
рецепти характерни за Поповския регион.
Проучва и представя местни дейности свързани с
бита на местното население
Анализира възможностите за използване на
местните кулинарни традиции за устойчиво
развитие на база връзката традиция иновация.
Правилно структуриране на проекта по зададени
критерии.
Естетическо и стилово оформление,
информацията е ясна и достоверна.
Работа в екип, комуникация, разпределяне на
роли и извършване на прецизно представяне не
проекта
Карта за оценка
Карта за самооценка
Общ брой точки

5

5

5
5
5

5
5
5

15
15
80

Скала за оценяване:
От 0т – 39т – Слаб 2
От 40т – 46т – Среден 3
От 47т – 60т – Добър 4
От 61т – 72т – Мн. добър 5
От 73т – 80т – Отличен 6

Ученици:
………………………………..
(име, презиме и фамилия)

………………………..
(подпис)
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Групово задание за проект по модул „Културно наследство и устойчиво развитие“
Професия „Техник на селскостопанска техника“, 9 клас
Ученици: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

7. Тема: Културно наследство в селското стопанство
8. Указания:
- Проучете местното културно наследство в сферата на селското стопанство –
материално (машини, оръдия на труда) и нематериално (трудови обичаи);
- Подберете кои селскостопански машини в УОС на ПГСС „Никола Пушкаров“ могат
да бъдат определени като културно наследство и определете тяхната културна
стойност;
- Заснемайте подбраните селскостопански машини от различни ъгли;
- Проучете техническата спецификация на избраните машини – използвайте научна
литература и интервюта с учители от ПН Растениевъдство и животновъдство, както
и интервюта с работещи в УОС;
- Структурирайте информацията за селскостопанските машини и я напишете на
Word, А5, като на листа с информация сложите и снимки на техниката;
- Предайте ги за принтиране на преподавателя;
- Представете цялостния проект във форма на виртуална изложба – видео със
слайдове с текст и снимки за всички машини.
9. Дидактически средства: табели, цветен принтер, схеми
10. Време за изпълнение: 12 учебни часа
11. Критерии за оценяване:
№
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТА
Максимален
Получен
брой точки
брой точки
10
1
Познава местното културно наследство в сферата на
селското стопанство
5
2
Определя културна стойност на селскостопански
машини и изразява активна гражданска позиция
10
3
Търси, проучва и анализира различни източници на
информация
5
4
Правилно структурира проекта по зададени критерии
5
5
Естетическо и стилово оформление на проекта
5
6
Предоставената информация е ясна, точна и пълна, не
заблуждава
10
7
Атрактивно и прецизно представяне на проекта
15
8
Карта за самооценка
15
9
Карта за оценка
80
Общ брой точки
12. Скала за оценяване:
От 0т – 39т – Слаб 2
От 40т – 46т – Среден 3
От 47т – 60т – Добър 4
От 61т – 72т – Мн. добър 5
От 73т – 80т – Отличен 6

Оценка: …………………………….

Запознат с оценката: ……………………………………………………………………………………
Проект „Общуваме с миналото с поглед към бъдещето – професии за устойчиво развитие“

Преподавател:
/Васка Белчовска - Неделчева/

Групово задание за проект по модул „Културно наследство и устойчиво развитие“
Професия „Малък и среден бизнес“, 9 клас
Ученици: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
1. Тема: Културното наследство на малкия и среден бизнес в Поповски район
2. Указания:
- Посетете Исторически музей – Попово;
- Проучете експонираното наследство за историята на града от средата на XIX до средата на
XX век;
- Определете наследството имащо връзка с развитието на малкия и среден бизнес в града и
направете снимки;
- Проучете информацията за това наследство, включително чрез интервюта с музейни
специалисти;
- Структурирайте анализираната информация към отделните снимки на представените
културни ценности в музея;
- Представете структурираната информация в презентация;
- Представете си, че един от развитите бизнес по това време е ваш – какво бихте направили
като иновация в бизнеса за устойчиво развитие? Допълнете презентацията с проект за
иновация (идея, предимства и недостатъци, ползи и резултати от приложението на
иновацията).
3. Дидактически средства:
цветен принтер, съдействие за интервюиране на музейни
специалисти
4. Време за изпълнение: 12 учебни часа
5. Критерии за оценяване:
№
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТА
Максимален
Получен
брой точки
брой точки
1
Познава местното културно наследство в сферата на малкия
10
и средния бизнес
2
Изразява активна гражданска позиция за връзката
5
наследство – икономика – устойчивост
3
Търси, проучва и анализира различни източници на
10
информация
4
Правилно структурира проект по зададени критерии
5
5
Естетическо и стилово оформление на проекта
5
6
Предоставената информация е ясна, точна и пълна, не
5
заблуждава
7
Атрактивно и прецизно представяне на проекта
10
8
Карта за самооценка
15
9
Карта за оценка
15
80
Общ брой точки
6. Скала за оценяване:
Оценка: …………………………….
От 0т – 39т – Слаб 2
От 40т – 46т – Среден 3
От 47т – 60т – Добър 4
От 61т – 72т – Мн. добър 5
От 73т – 80т – Отличен 6
Запознат с оценката: ………………….
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Преподавател:
/Васка Белчовска - Неделчева/

Групово задание за проект по модул „Културно наследство и устойчиво развитие“
Професия „Готвач“, 9 клас
Ученици: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
1. Тема: Нематериалното културно наследство на Поповски район
2. Указания:
- Проучете нематериалното културно наследство на Поповски район – минимум по 3 обичаи
и обреди свързани с I – зимен цикъл; II – пролетен цикъл; III – летен цикъл и IV – есенен
цикъл;
- Опишете подбраните обичаи и обреди в структура: празник, обичай/обред, традиционна
кухня, конкретни песни/танци (ако има);
- Конкретизирайте рецепти на традиционна храна за съответния празник;
- Направете презентация на проекта;
- Подгответе „Музей в куфар“ на вашия проект, който да популяризира нематериалното
културно наследство на Поповски район извън община Попово – намерете стар куфар (или
направете от кашони), сложете в него снимков материал, рецепти, съдове, подправки и т.н.
3. Дидактически средства: цветен принтер, кашони, информация за българските етнографски
празници
4. Време за изпълнение: 12 учебни часа
5. Критерии за оценяване:
№
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТА
Максимален
Получен

брой точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Познава местното нематериално културно наследство
Изразява активна гражданска позиция за връзката
наследство – устойчивост
Търси, проучва и анализира различни източници на
информация
Правилно структурира проект по зададени критерии
Естетическо и стилово оформление на проекта
Предоставената информация е ясна, точна и пълна, не
заблуждава
Атрактивно и прецизно представяне на проекта
Карта за самооценка
Карта за оценка
Общ брой точки
6. Скала за оценяване:
От 0т – 39т – Слаб 2
От 40т – 46т – Среден 3
От 47т – 60т – Добър 4
От 61т – 72т – Мн. добър 5
От 73т – 80т – Отличен 6

брой точки

10
5
10
5
5
5
10
15
15
80

Оценка: …………………………….

Запознат с оценката: ………………….
Преподавател:
/Васка Белчовска - Неделчева/

Проект „Общуваме с миналото с поглед към бъдещето – професии за устойчиво развитие“

Групово задание за проект по модул „Културно наследство и устойчиво развитие“
Професии: „Агроеколог“, „Горско и ловно стопанство“, “Техник-растениевъд“ –
9 клас
Ученици: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

1. Тема: Културно наследство в селското стопанство
2. Указания:
- Проучете местното културно наследство свързано със селскостопански сортове /
породи;
- Подберете определен сорт/порода;
- Проучете, анализирайте и систематизирайте и информация за избрания
сорт/порода;
- Разработете проект за популяризиране на подбрания сорт/порода – наименование на
мероприятие, кога и къде ще се проведе, рекламни средства, рекламно послание,
участници, съдържание – какво съдържа мероприятието;
- Представете проекта във формата на презентация.
3. Дидактически средства: цветен принтер, информация за местни сортове/породи
4. Време за изпълнение: 12 учебни часа
5. Критерии за оценяване:
№
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТА
Максимален
Получен
брой точки
брой точки
10
1
Познава местното културно наследство в сферата на
селското стопанство
5
2
Изразява активна гражданска позиция за връзката
наследство – устойчивост
10
3
Търси, проучва и анализира различни източници на
информация
5
4
Правилно структурира проект по зададени критерии
5
5
Естетическо и стилово оформление на проекта
5
6
Предоставената информация е ясна, точна и пълна, не
заблуждава
10
7
Атрактивно и прецизно представяне на проекта
15
8
Карта за самооценка
15
9
Карта за оценка
80
Общ брой точки
6. Скала за оценяване:
Оценка: …………………………….
От 0т – 39т – Слаб 2
От 40т – 46т – Среден 3
От 47т – 60т – Добър 4
От 61т – 72т – Мн. добър 5
От 73т – 80т – Отличен 6
Запознат с оценката: ………………….
Преподавател:
/Васка Белчовска - Неделчева/

Проект „Общуваме с миналото с поглед към бъдещето – професии за устойчиво развитие“
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