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ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АД в сътрудничество с г-жа Катерина Д. Янакула, магистър
еколог, по договор за услуги с АГЕНЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В
ИЗТОЧЕН СОЛУН АД, като водещ партньор по проекта "BestWaterUse", с акроним BestU.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Проектът BestU и неговите цели
В рамките на Оперативна програма „Interreg V-A Cooperation Programme GREECEBULGARIA 2014-2020“ бе одобрен и се изпълнява проектът „Best Water Use/ BestU“, който
се отнася до подобряването на управлението на водните ресурси, съфинансирано от
Европейския съюз. Общата цел на проекта е да насърчи иновативните технологии за по-добро
опазване на околната среда, ефективното използване на водните ресурси и опазването на
почвите. В рамките на целите на проекта и чрез разработване и прилагане на работни пакети,
проектът ще се стреми също да стимулира трансграничното сътрудничество, екологичното
съзнание в приложимите области на двете страни и да насърчи устойчивото развитие.

В проекта участват:
„Анатолики“ АД
Агенция за развитие на местните власти от Източен Солун, Гърция, като водещ партньор
„АНЕСЕР“ АД
Агенция за развитие на Серес, Гърция
Агенция за икономическо развитие Банско
България
Сдружение Еко Неврокоп България
Агенция за икономическо развитие Високи западни Родопи – Девин
България

Специфични цели на проекта BestU
Специфична цел на проекта е подобряването на управлението на водите чрез
популяризиране на кампании за „зелено поведение” в областта на управлението на водите,
осъществяване на пилотни дейности за интегриране на съществуващите иновативни методи/
технологии и формиране на политика за екологично образование. По-специално, BestU има за
цел:
1. Развитието

на

способността

за

добро

управление

на

водните

ресурси

у

заинтересованите страни и организациите, отговорни за вземането на решения;
2. Подобряването на знанията и повишаването на осведомеността сред потребителите на
водни ресурси с цел по-ефективното им участие в екологични дейности;
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3. Създаването на образователни програми, които ще насърчат интегрирания,
систематичен и интердисциплинарен подход към теми, свързани с околната среда и поспециално подобряването на управлението на водните ресурси;
4. Създаването на чувство за отговорност сред учениците и учителите по отношение на
опазването на околната среда и условията за устойчив начин на живот.
Чрез прилагането си, проектът цели да подпомогне следните категории бенефициенти:
1. Местни училища и детски градини,
2. Земеделски производители и предприятия,
3. Местни организации,
4. Жители в районите на прилагане на проекта.

Очаквани резултати
Основните очаквани резултати от изпълнението на проекта са:
•

Граждани с отговорно поведение по отношение на околната среда да предприемат
действия за защита и опазване на водните ресурси и околната среда като цяло;

•

Деца с отговорно поведение по отношение на околната среда, които, след като самите
те са научили как да пестят водата, да развият чувствителност у родителите и съседите
си за важността на водата и начините за нейното пестеливо използване;

•

Създаване на мрежа за управление на водите, включваща образователни институции,
местни власти и граждани. Целта на мрежата е обменянето на опит и ежедневни практики
по управление на водите и преноса на налични технологии и ноу-хау (подкрепа за
институциите).

Също така, местните власти ще бъдат снабдени с всеобхватна рамка за управление с цел
ефективното прилагане на политиките, стратегиите, законодателството и ангажиментите на ЕС
по отношение на устойчивото управление на водите в техните области.
•

Насърчаване на интегрирано устойчиво управление на водите, съсредоточено върху
градските води, и анализ на най-добрите практики на ЕС;

•

Премахване на рисковете за общественото здраве чрез по-добро управление на водите,
повишавайки чувството за сигурност у местното население.
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РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Целта на този наръчник, създаден в рамките на Intellectual Output 4, е да даде полезен
инструмент на възпитателите и учителите по темата "ВОДА" и да надгради знанията, които се
получават в детската градина и училище. По-специално, възпитателите в детските градини и
учителите в началното и средното образование ще могат да се възползват от настоящия
инструмент при планирането и изнасянето на съответни уроци по темите на околната среда,
застъпени в часовете по Човек и природа и Биология и здравно образование. Целта на
образователния материал е да предостави полезни знания, отделни напътствия, чрез
допълнителни материали да се обогати учебния процес и да се постигне формиране на мислене
и осъзнатост, съответстващи на изучаваната тематика.
Образователните материали са внимателно планирани, така че да:
•

Насърчат активното учене чрез третирането на водата като централна тема в
структурирана педагогическа рамка;

•

Осигурят възможност за свързване на конкретната тема с множество въпроси, които са
от решаващо значение за управлението на водите;

•

Улеснят преподавателите да организират дейности и да въвеждат нови теми, свързани с
водата.
В по-общ план целят да развият способността на децата да се “учат как да се учат” през

целия си живот, чрез непрекъснато придобиване на знания и умения. Това, освен всичко друго,
е една от основните и дългосрочни цели на екологичното образование.
По-специално, основните цели на образователните материали са да предоставят на
обучаващите се знания и разбиране и да им помогне да развият умения за асимилация и
приспособяване. Асимилацията е процесът, чрез който новата информация се включва в
съществуващи структури от знания. Приспособяването е процесът, чрез който структурите на
знанието се модифицират, за да се адаптират към нови ситуации.
В същото време се стремят да допринесат за мотивирането на проявата на желано
поведение. Ето защо очакваме обучаващите се да възприемат принципите на устойчивото
развитие и да предприемат отговорни и активни действия „в полза на“ или „в името на“ околната
среда през целия си живот.
Това се извършва чрез подпомагане на развиването на умения в следните области:
•

Когнитивна

•

Социално-емоционална

•

Психомоторна и сетивна
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Предложените дейности са свързани със специфичните характеристики на
водата, съсредоточавайки се върху проблемите на управлението, като в същото време се дава
възможност за развиване на разнообразни екологични теми. Чрез осъществяването на
дейностите децата си сътрудничат, развиват и споделят своите идеи, загрижени са за опазването
на околната среда и предлагат решения на проблемите, с които се сблъскваме при управлението
на водите, доколкото това е възможно и отчитайки тяхното ниво на обучение. В игрови и
безопасен контекст децата биват насърчавани да осъзнават, да се информират, да се изразяват,
да създават, да бъдат дейни.

КОГНИТИВНИ ЦЕЛИ
-

Да се запознаят и да се докоснат до ключовите екологични понятия и значимостта на
водата;

-

Да разберат връзката на водата с природата, на водата с тялото и на водата с климата;

-

Да разберат спецификата на водата чрез ретроспективен поглед към традициите,
изкуствата, културното наследство и фолклора;

-

Да опознаят формите и кръговрата на водата;

-

Да разберат начините за опазване и пестене на вода, както и връзката им с проблемите
на замърсяването.

СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ
-

Да развият положителни чувства към пестенето на вода, както и разбиране за
трудностите, които то поражда;

-

Да развият чувствителност по отношение на отличителните особености и значимостта
на собствения им регион;

-

Да се създаде желание за участие във и разработване на дейности за опазване на водите;

-

Да почувстват влиянието на човешката дейност върху качеството и количеството на
водата;

-

Да помислят за вариантите за опазване на водата;

-

Да развият социални умения (работа в екип, постигане на общи цели и т.н.) и да
контактуват с екипа в безопасна среда на игри и взаимно приемане с обща цел
правилното управление на водите;

-

Да подобрят и обогатят говоримия си език с помощта на елементи и информация,
включени в материалите.
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ПСИХОМОТОРНИ И СЕТИВНИ ЦЕЛИ
-

Да активират мисленето им, така че да могат да участват във формулирането и
събирането на идеи, както и да оценяват тези идеи, доколкото е възможно, като се вземе
предвид нивото им на обучение;

-

Да предлагат действия и решения за правилното управление на водите, в зависимост от
предложените стимули;

-

Да придобият умения за ангажиране с околната среда и информацията, която могат да
извлекат от материала;

-

Да развиват артистични умения чрез оползотворяване и развиване на съществуващи
знания и придобиване на нови знания, и с разнообразни изразителни средства;

-

Да участват в сензорно-моторни игри, да се приобщят към ролевите игри, да се
изразяват чрез дейности, включващи театрални постановки, визуални изкуства,
литература и др.;

-

Да влизат в контакт със сензорни стимули, които пресъздават информацията, която
децата срещат по време на програмата.

Форма и структура на образователните материали
Образователните материали са структурирани въз основа на нивото на възприятие и
изграждане на знания, които съществуват на възрастта, за която са предназначени.
Примерните дейности, които са включени, са насочени към предучилищни, основни и
средни училища.

Списък с дейности
Всяка дейност е представена в две части. Първата част е предназначена за учителя, а
втората част съдържа страници, които могат да бъдат използвани от децата.

Списък с дейности за преподавателя
Всяка дейност включва нейното описание, с което учителят може накратко да се
информира за протичането ѝ. Той може също така да открие допълнителна информация (със
съответните препратки към Раздел Втори), която ще помогне в образователния процес.
Специалните съпътстващи и кратки текстове помагат на педагога бързо да опознае и избере
дейностите, които отговарят на целите, които си е поставил.
По конкретно е описано следното:
•

Цел на дейността;

•

Материали или средства, които ще са ни необходими;
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•

Описание на процеса;

•

Информационни материали.

Списък с дейности за децата
Списъците с дейности за децата следват листа с дейности за учителя. На тези листа
учителите ще намерят допълнителна информация за дейността, конструкции на тема вода, а в
други, скиците на тема околна среда са повод за дейности и разговор с децата. Учителят може
да раздава черно-бели копия, обикновено по групи деца и по-рядко на всяко дете, а в много
специфични случаи, когато се изискват цветни копия, учителят се препраща към помощния
материал (Раздел Втори).
В Раздел Втори на този наръчник учителят ще открие информативни текстове, за да
обогати познанията си по текущия тематичен материал. Към тях ще може да прибягва съобразно
нуждите на всяка дейност на познавателно ниво.
За нуждите на материала са разработени 4 подраздела с Информационни материали.
Учителят може да прибягва към различните страници свободно, в зависимост от нуждите и
целите, които си поставя всеки път.

Тематични подраздели към Раздел Втори
1. Водата
2. Форми на водата
3. Кръговрат на водата
4. Използване на водата

Дидактически подход към образователните материали
Планирането и създаването на образователния материал е извършено, като са взети
предвид принципите, които направляват образованието в съответните възрасти, които
подчертават играта като доминиращ преподавателски инструмент, посредством който децата
имат възможност да си сътрудничат и да взаимодействат помежду си, с материалите и околната
среда, като по този начин активно участват в процеса на учене.
Още по време на планирането е взето предвид, че е необходимо:
•

да се осигури динамична, социална среда, която насърчава енергичността на децата и им
помага да извършват открития;

•

да се вземат предвид интересите, опита, способностите на децата;
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•

да предоставят много възможности за дейности, свързани със социалнокултурната среда;

•

да се използва символичната игра, която е средството, насърчаващо уменията,
необходими за сътрудничество с връстници;

•

да се акцентира върху дискусиите между възпитателя и децата, но и на децата помежду
им,

•

да се акцентира върху интерактивното обучение;

•

да се подчертае съвместното решение на даден проблем;

•

да се съчетават спонтанните знания със систематизираните.
И накрая, много е важна ролята на възрастните в процеса на учене на децата. По този

начин, в съответствие с модела „Зона на най-близкото развитие”, нивото на учене на детето се
обогатява с приноса на заобикалящата го среда. Въз основа на този модел всяко дете притежава
специфични знания, които достигат по-високо ниво чрез посредничеството на неговата среда,
учители, родители или връстници.
Идеята на „Зоната на най-близкото развитие” е свързана с концепцията за
намаляващата подкрепа при учене (Scaffolding) на Брунер. Елементите, които я съставят,
първоначално са общото разбиране за целта както от педагога, така и от детето. Следва
непрекъснатата диагностика от страна на педагога на способностите на детето и внимателният
подбор на методите и стратегиите, които ще използва, за да подкрепи ученето си и да го доведе
до успех.
Следователно педагогът играе решаваща роля в развитието на детето, в отношението на детето
към училищната среда, но също така и в разработването на качествена образователна програма.

Начини за ползване на образователните материали
Осъществяване на годишна програма
Създаденият материал представлява повод и основа, на която педагози, учители и
преподаватели могат да осъществят своите собствени идеи и мисли или дори да го включат в
друг образователен пакет, в рамките на поставените от тях образователни цели.)
Децата са в досег с четирите тематични оси на програмата: 1) Вода, 2) Форми на водата,
3) Кръговрат на водата, 4) Използване на водата. В същото време предложените дейности
засягат няколко въпроса, които занимават научната общност и се отнасят до управлението на
водните ресурси.
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Осъществяване и прилагане на част от учебния материал
При всички случаи, съществува възможността за свободен избор между всички дейности
въз основа на нуждите и желанията на всяка група и на педагогическата рамка, в която се
прилага материалът.
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РАЗДЕЛ ВТОРИ.
ОБЛАСТИ НА ЗНАНИЯТА В "УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА"
Водата е физическа субстанция,
резултат от химичното съединение
на молекулите на водорода и кислорода.
В химията водата се отбелязва като H2O.
Водата още от древни времена заема видно място и се разглежда като основно благо за
човечеството. Персийският владетел Дарий, по време на всичките си военни кампании, иска от
народите, които завладява "земя и вода". Това изискване символизира пълното подчинение на
поробените народи пред завоевателя и оттеглянето им от всяко право, определяйки по този
начин земята и водата като основни блага. Всъщност, колкото и векове да са минали оттогава,
земята и водата запазват своята стойност. Същото се отнася и за въздуха, за кислорода.
Никакви други блага, естествени или изкуствени, не са успели да ги заменят. Водата е ключов
елемент в развитието на биологичните съобщества и човешките общества, тъй като без тях
основните нужди на човешкото съществуване, екосистемите и повечето човешки дейности не
могат да бъдат извършвани. Тя е в газообразна форма в атмосферата, в течна форма в
повърхностните води, езера, реки, морета, влажни зони, подземни води, водоносни хоризонти и
в твърда форма в ледници и по върховете на високите планини и планинските вериги.
От общото количество вода на земната повърхност само 2,8% (36 000 000 куб.км) е
сладка, а от тях 2.15% са ледници. Така прясната вода в течно състояние е само 0,65%, при това
тя не винаги е достъпна за използване (Сулиос Г., 1986).
Въпросът за водата е в епицентъра на последните десетилетия. Преди това е
съществувало схващането, че природните ресурси са свободно достъпни, че са неизчерпаеми,
защото в рамките на кратък или дълъг период от време са възобновяеми и че са насочени към
задоволяване на човешките нужди. Това е довело до много широк спектър от приложения на
водата, което е направило потреблението ѝ неуправляемо. Населението на Земята расте, така
че търсенето на вода следва същата тенденция. Потребяваните количества не са били
изчислявани точно, нито пък за всяка употреба. Така че, съществен план за управлението ѝ не е
съществувал. В резултат на тази ситуация снабдяването с вода не може да задоволи търсенето
в много региони. Наличието на вода също е засегнато от лошата употреба, и злоупотреба, с нея,
от въздействието на промените в климата, от висококачествения туризъм, от липсата на
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компетентни органи за опазване и управление, от неправилното ценообразуване

на

водата и липсата на алтернативни сценарии за управление за всеки от тези случаи.
Последствията не са били предвидени. Природата е заварила човека неподготвен.
Според проучване на ЮНЕСКО от 2003 г. за световните водни запаси, през следващите 20
години се предвижда количеството вода, разпределено на глава от населението, да спадне с
30%. В същото време, 40% от хората, живеещи на земята, нямат достатъчно вода дори за
основните си нужди. Повече от 2,2 милиона души са починали през 2000 г. от заболявания,
свързани с потреблението на заразена вода или нейната недостатъчност поради суша. През
2004 г. в проучване, проведено от благотворителната организация WaterAid, се казва, че във
Великобритания, на всеки 15 секунди, едно дете умира от болести, свързани с водата. Питейната
вода сега е по-ценна от всякога в историята, заради интензивното й използване в селското
стопанство, съвременната индустрия и производството на енергия.

Основни екологични понятия
Водата е несъмнено един от най-важните природни ресурси, тъй като задоволява
основните човешки потребности, като пиене, хранене (риболов и поливно земеделие) и
развлечения. Едновременно с това допринася значително за подобряване на стандарта на живот
(промишлена дейност, производство на енергия, интензивно земеделие). Но въпреки многото
измерения на използване на водата, през последните години възниква въпросът с нейната
достатъчност. Суша, недостиг на вода, неспособност за задоволяване на нарастващото търсене
е това, което го характеризира. В първия случай основната причина за недостиг на вода са
климатичните условия (например в страните от Африка), докато във втория – прирастът на
населението, неговата концентрация в големите градски центрове и икономическото развитие.
Всичко това прави ясна необходимостта от предефиниране на начина на управление на водите
в контекста на устойчивото развитие, до степен днес да се насърчава интегрираното управление
на водните ресурси, а не индивидуалното управление на търсенето и предлагането на вода
(Камбрагу Е., 2006).
Може би най-основната нужда на човека, за правилното функциониране на човешкото
тяло, е консумирането на питейна вода. Питейната вода трябва да бъде достъпна, евтина и в
достатъчни количества за оцеляването на хората. Нейната липса заплашва мира и
благоденствието на населението на Земята (Miller J. And Evans L., 2006).
Също така, по отношение на физичните и химичните ѝ свойства, тя трябва да бъдат
прозрачна, безцветна, без мирис, хладка, да съдържат малко количество неорганични соли,
разтворен кислород, азот, въглероден диоксид, следи от органични вещества и следи от
Страница | 16
НАРЪЧНИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА“

растителни микроорганизми. Водата трябва да бъде тествана за физичните и
химичните си свойства и за наличие на микроорганизми. Също така трябва да се вземе предвид
мястото на водовземане и пътя на водата до него (геоложки образувания, пукнатини и т.н.) и
след него (разпределителна мрежа).
В тази посока се движи научната общност през последните години. Понеже водата вече
не е свободно благо. Често, в сухите или отдалечени райони, с тежък недостиг на вода и суша,
снабдяването с вода не може да задоволи търсенето. Досега не е било следвано едно устойчиво
управление на водните ресурси. Доста средиземноморски страни от Близкия изток изживяват
толкова интензивно своя непрекъснат прираст на население, че то се явява пречка за развитието
на туризма и индустрията, основаващо св на наличието на водоснабдяване за всяка употреба
(Redondo J., 2001).
Европейският парламент публикува съобщение относно решаването на проблема с
недостига на вода и сушата в Европейския съюз (2008/2074 (INI)):
„Водата е грижа на всички членове на общността. Тя е предпоставка за живота на хората,
животните и растенията, както и необходим ресурс за икономиката. Въпреки това, водата е
ресурс в дефицит. Опазването на водните ресурси, водните екосистеми и питейната вода, както
и пречистването на водата е един от крайъгълните камъни на опазването на околната среда.
Следователно са необходими координирани действия на равнище ЕС, за да се гарантира
ефективната защита на този ценен ресурс.
През последните тридесет години екстремни метеорологични явления се проявяват с
повишена честота. В последните години увеличаването на валежите доведе до наводнения в
някои части на Европа, докато в други райони бяха регистрирани суши и топлинни вълни. Със
засилване на последиците от промените в климата около 3,2 милиона души биха могли да се
сблъскат с недостиг на вода в бъдеще. През 2007 г. Европейската агенция за околна среда
изчисли, че около една трета от европейците вече живеят в райони с недостиг на вода, където
търсенето надвишава предлагането. През последните тридесет години сушата ни коства поне
100 милиарда евро, като само през 2003 г. сушата струва на икономиката на ЕС 8,7 милиарда
евро.
Три са основните предизвикателства, пред които ЕС трябва да се изправи, а именно
широкоразпространеното, неустойчиво и неефективно използване на водата и свързаните с него
отпадни води, липсата на осведоменост за проблема и липсата на интегриран подход за справяне
с проблема.
Промените в климата не са единственото предизвикателство, пред което Европа трябва
да се изправи. Въпреки нарастващия натиск върху водните ресурси, продължава широко
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разпространеното, неустойчиво и неефективно потребление на вода, което
нараства поне два пъти по-бързо от увеличаването на населението на света. Само Европа
разхищава 20% поради неефективност. Един от начините да се подходи към проблема би могло
да бъде пълното прилагане на Рамковата директива за водите (РДВ) и нейните разпоредби за
ценообразуване. Необходими са и инвестиции в технологии за пестене на вода.
Мерките, основаващи се на търсенето, би трябвало да се предпочитат пред простото
увеличение на водоснабдяването. Мерките, основаващи се на предлагането би трябвало да се
проучат след като бъдат изчерпани възможностите за подобряване на ефективността на водата,
както и за подобряването на управлението във връзка с търсенето и с образователните мерки.
Преносът на вода на дълги разстояния не е решение на проблема с недостига на вода, а
трансграничният транспорт трябва да бъде изцяло отговорност на всяка държава-членка.
Липсата на осведоменост и липсата на дълготрайна кампания за повишаване на
чувствителността по темата предизвикват удивление, като се има предвид мащаба на проблема.
Разработването на отговорно образование с цел пестеливото и възвръщаемо използване
изисква активна политика за повишаване на осведомеността, в която следва да се включат
всички участници във водния сектор. Информацията, образованието и обучението са
приоритетни области

за

действие.

Има

много

възможности

за

справяне

с

това

предизвикателство. Етикетирането като ефикасен начин за предоставяне на подходяща
информация на обществеността по отношение на използването на водата и устойчивото
управление е едно от възможните решения.
Предизвикателството за превръщането на водата в референтна точка във всички области
на политиката и създаването на наистина интегриран подход за справяне с проблема трябва да
бъде спечелено. Всички политически нива (национални, регионални и местни) следва да бъдат
включени в този процес. Всички политики на ЕС, заедно с бюджетните му институции, следва да
отчитат нарастващия недостиг на вода.
И накрая, въпросът с недостига на вода и сушата не е географски ограничен в ЕС и има
международни последици, тъй като вече се наблюдават международни конфликти за водата и
съществува нарастващ риск честотата им да се увеличава. Следователно съществува
необходимост от по-широк подход, който изцяло отчита проблема с недостига на вода и
сушата.“
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Основните екологични понятия, свързани с въпросите на управлението на водите

са

дадени по-долу:
Засушаване (дефицит, липса на вода): Палмър (1965 г.) формулира дефиницията за
засушаване, както следва: Период, обикновено от порядъка на месеци или години, през който
действителното постъпване на вода в дадена област е доста по-слабо от наличното съдържание
на вода от преобладаващия климатичен тип.
Опустиняване1: Опустиняването е вид деградация на земята, при която един
относително сух регион става все по-сух, обикновено губейки водните си басейни, флората и
фауната. Причинява се от множество фактори, като промяна на климата или прекомерната
експлоатация на почвата чрез човешките дейности. Когато пустини се появяват по време на
естествения ход на жизнения цикъл на планетата, тогава може да се каже, че това е естествен
феномен. Обаче, когато пустини се появяват поради неограничено и неконтролируемо
изчерпване на хранителните вещества от почвата, които са жизнено необходими, за да остане
тя обработваема, тогава може да се говори за виртуална „смърт на почвата“, причината за което
се корени в човешката прекомерна експлоатация. Опустиняването е значителен глобален
екологичен проблем.
Феноменът на опустиняването или дезертификация е причина за влошаването на една
трета от световното плодородие, като 24 милиарда тона плодородна почва изчезват всяка
година. Определението, дадено от Организацията на обединените нации, описва явлението като
„деградация на земята в сухи, полусухи и влажни зони, резултат от различни фактори като
изменението на климата и човешката дейност“. Наблюдава се в сухи и уязвими екосистеми и
засяга повърхностния слой на почвата, подпочвените слоеве, подпочвените води, тектонските
движения, животинските и растителни популации, както и човешките съоръжения като язовирите.
Международната общност е признала опустиняването като основен икономически,
социален и екологичен проблем, който засяга много страни в света и има глобално измерение.
През 1977 г. на Конференцията на ООН за опустиняването е приет "План за действие за борба
с опустиняването". През 1991 г. Европейската програма на Обединените нации стига до
заключението, че проблемът с деградацията на почвите, причинен от опустиняването, се е
задълбочил въпреки усилията и добрите практики за справяне с него в различни страни по света.
През 1992 г. на срещата на върха в Рио, е предложено създаването на Междуправителствена
комисия, която да подготви текст за борба с опустиняването в държавите, които изпитват силно
засушаване и/ или опустиняване, особено в Африка.

1. „wikipedia.org“
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Замърсяване на водите: Замърсяването може да се разглежда като
неблагоприятна промяна във физико-химичните или биологичните условия на дадена среда и/
или краткосрочните или дългосрочни вреди за благосъстоянието, качеството на живот и здравето
на хората и другите видове на планетата. Замърсяването може да засегне и материалната и
културна основа на живота, природните ресурси, човешката дейност, включително и
отпочиването. Замърсяването може да бъде химическо, с внасянето на опасни, вредни или дори
токсични вещества, енергийно (термично, радиоактивно и т.н.), биологично, сетивно, звуково,
генетично (с въвеждането например на генетично модифицирани видове).
Съгласно Закон № 3199/2003 замърсяването е директно или индиректно вкарване на
вещества във въздуха, водата или почвите в резултат на човешка дейност, което може да бъде
опасно за човешкото здраве или качеството на водните екосистеми или на земните екосистеми,
пряко зависещи от водните, и което се изразява в увреждане или нарушаване на материална
собственост, устройства и други позволени начини за използване на околната среда.

Контаминиране на водите: Контаминирането е специална категория замърсяване,
причинено от микроорганизми. Когато се озоват в реки, езера или морета, отпадните води от
домове, болници, сметища и др. могат да причинят различни форми на замърсяване: например,
замърсяване, дължащо се на присъствието на химични, вредни вещества, но и контаминиране,
дължащо се на наличието на микроорганизми, част от които могат да бъдат и патогенни и да
причинят редица заболявания.
Устойчиво управление на водите: С понятието устойчивото управление на водите имаме
предвид научна и оперативна практика за балансиране на водоснабдяването и търсенето с цел
еднакво задоволяване на нуждите от вода и запазване на екологичните системи.
През 1992 г., след Световната среща на върха на ООН за околната среда в Рио де
Жанейро, Бразилия, терминът "устойчиво развитие" се възприема в цял свят. Съдържанието на
термина, така както е определено от Световната комисия на Обединените нации за околна среда
и развитие (WCED), е: "развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да намалява
способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди". Горната дефиниция
е най-популярна сред над 100 подобни, които са формулирани оттогава. През следващото
десетилетие Европейският съюз, както и Световната среща на върха на ООН в Йоханесбург
през 2002 г., налагат от една страна тройното значение на устойчивото развитие (икономическо
- социално - екологично) и, от друга страна, необходимостта от разглеждане на рационалното
управление на природните ресурси като предпоставка за постигане на устойчиво развитие
(портал за устойчиво развитие - Министерство на развитието - www.axiosbios.gr).
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Ревизираното определяне на политиката за водите в съответствие с
принципите на устойчивото развитие едновременно постига както целта за поддържане на
екологичната цялост, опазване и подобряване на водните системи, така и на икономическото
развитие чрез задоволяване на нуждите от вода (Милопулос Й., 2000).

Значимост на водата
Водата е природен ресурс, с голяма значимост, защото е един от ключовите фактори на
живота и развитието. През последните години това благо е в недостиг, макар че наблюдател,
който би погледнал Земята от космоса, би я нарекъл "синя планета" заради изобилието от вода,
която я покрива. Преобладаващата част от водата в природата обаче е морска вода.
По-конкретно:
•

97.39% от водните запаси са морска вода

•

2.01% са ледове

•

0,58% са заети от подземните води

•

0,02% са езера и реки

•

0,02% се намират в атмосферата под формата на водна пара

•

сладката вода е 2,6% от общото количество
Ако можехме равномерно да разпределим водните запаси по повърхността на нашата

планета, щяхме да създадем водна мантия с дълбочина около 3 км. Въпреки това, водата не е
равномерно разпределена по целия свят и ако наблюдателят се приближи до Земята, той би видял
наводнения в някои региони и недостиг на вода в други.
Значимостта на водата обаче не е числена оценка на всички водни ресурси. Тя е свързана
с цялостното възприятие и общите познания на потребителя. „Анатолики“ АД в рамките на
изпълнението на ПРОЕКТ LIFE 04/ ENV/ GR / 000099 WATER AGENDA “Разработване и
прилагане на интегрирана политика за управление на водните ресурси във воден басейн чрез
прилагане на обществено социално споразумение, основано на принципите на „Дневен ред 21“
и насоките на Рамкова директива 2000/ 60/ ЕС ", с цел да предостави необходимата
информация, изготви през март 2007 г., под формата на въпросници, следното:
•

Какво представлява Рамковата директива за водите?
Рамковата директива за водите (Директива 2000/60 / ЕО за създаване на рамка за

действията на Общността в областта на политиката за водите) има амбициозни цели. Първо, тя
поставя въпроса за водата на необходимото равнище, признавайки водните басейни за основни
географски единици, в рамките на които трябва да бъдат решени проблемите, свързани със
замърсяването и достатъчността на водата, както по отношение на човешките потребности, така
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и за опазването на природните екосистеми. На второ място, тя си поставя за цел в
следващото десетилетие (до 2015 г.) доброто екологично и химично състояние на всички води
в Европейската общност. На трето място, изпълнението ѝ изисква участието на всички
икономически, научни и социални институции, както и на заинтересованите граждани, в
управлението на качеството и количеството на водата на ниво воден басейн.
•

Каква е основната цел на Рамковата директива за водите?
Рамковата директива за водите разглежда водата като единство. Нейната цел е да

разшири опазването на всички води, повърхностни и подземни, така че да придобият „добро
състояние“ до 2015 г. Рамковата директива не обезсилва, а включва, разширява и обобщава, в
един законодателен текст, законодателството за водите. Това законодателство се отнася до
качеството на питейната вода, водата, предназначена за рибни и мидени стопанства, водата за
къпане и подземните води. То се отнасят и до третирането на градските отпадъчни води и
замърсяването на водите с нитрати от земеделски произход. Рамковата директива за водите
също включва Рамковата директива за интегрирано предотвратяване и контрол на
замърсяването (Директива IPPC).
•

Какви са нововъведенията на Рамковата директива за водите?
Основното нововъведение на Рамковата директива за водите е управлението на водите

на ниво воден басейн. За първи път в правен текст се признава, че естествените, а не
административните граници на разпределението на природен ресурс, като водата, трябва да се
възприемат като основа за нейното управление. Ключова иновация е и признаването на
значението на водата не само за задоволяване на човешките нужди, но и за посрещане на
нуждите на екосистемите. За първи път законодателен текст на Общността предвижда
използването на икономически мерки за постигането на екологични цели. Краят на много
евтината или безплатна вода е признат като ключов инструмент за намаляване на разточителната
употреба. Важна иновация е и институционализирането на участието на обществеността в
управлението на водите и постигането на основната цел на Рамковата директива за водите,
която е „доброто състояние“ на всички води в Европейския съюз.
•

Какво означава "интегрирано управление"?
Водата има много употреби едновременно. Много пъти тези употреби са противоречиви

до степен едната да изключва останалите. Тези, които живеят по-високо в даден воден басейн
използват и замърсяват водата, като лишават тези, които живеят по-ниско. Водата, замърсена с
торове, не става за пиене, тази, което е замърсена с тежки метали, не е подходяща за напояване.
Водоснабдяването на градовете, напояването на културите, промишлеността, туризмът си
оспорват осигуряването на достатъчно количество вода с добро качество за задоволяване на
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нуждите си. Често явление е преносът на вода на дълги разстояния за снабдяване

на

големите градове или напояването на селскостопанските площи. "Интегрирано" е управлението
на водите, което отчита и балансира всички тези конфликтни употреби.
•

Какво имаме предвид, когато говорим за „управление на ниво водни басейни“?
В своя кръговрат водата следва пътища, определени изключително от терена и

вододелните хребети, въображаемите линии, разделящи една долина от друга. Всяка капка вода,
попадаща на въображаемата линия на вододелния хребет, има еднаква вероятност да се стече
на едната или на другата страна, независимо от националните, регионалните или местните
административни граници. Ето защо естествените водни граници са границите на водните
басейни, които събират дъждовните води и ги насочват към морето. Интегрираното управление
на водите следва да отчита естествените граници на водния басейн, било то чрез създаване на
нови управленски органи или чрез установяване на сътрудничество между съществуващите
административни служби на ниво воден басейн.
•

Какви промени в административното управление и манталитета са необходими?
Всяка административна единица се е научила да работи, окопана в тематичния и

географския обхват на своята компетентност. Новата политика по отношение на водите поставя
високи изисквания за сътрудничество в администрацията на всички нива и отвъд тесните
граници на индивидуалните отговорности. Новите изисквания могат да бъдат удовлетворени
или чрез създаване на нови управленски структури на ниво воден басейн или чрез адаптиране
на съществуващите административни структури (или чрез комбинация от двете - например
създаване на координиращи органи на ниво воден басейн), при условие, че те ще си сътрудничат
на надместно и междусекторно равнище, че ще следват прозрачни процедури и че ще
предоставят възможност за съществено участие на заинтересованите страни и съответната
общественост.
•

Какво означава „добро състояние“ на водата?
"Доброто състояние" на водата има две измерения: екологично и химическо. "Доброто

екологично състояние" на водата зависи от доброто състояние на екосистемата, но то не може
да се определи еднакво в целия Европейски съюз поради големите климатични, географски и
екологични различия. Като цяло, "добро екологично състояние" имаме, когато екосистемите се
различават малко от екосистемите, които биха били преобладаващи, ако човешкото влияние би
било минимално. "Добро химично състояние" имаме, когато качеството на водата отговаря на
единните стандарти, определени за химичните вещества на европейско равнище.
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•

Какво е в сила за подземните води?
Цел на Рамковата директива за водите е да спре "хидро-шизофренията", която

представлява отделното управление на повърхностните и подземните води. Подземните води,
както и повърхностните води, са част от един и същ хидроложки цикъл и неговото управление
трябва да бъде еднакво. Подземните води обаче имат една особеност, която ги прави много
уязвими за замърсяване. Те имат малък капацитет за самопочистване и тяхното обновяване
често е изключително бавно. Следователно всяко замърсяване на подземните води, дори и на
най-малкото, трябва да се избягва. Качеството им трябва да се следи непрекъснато, така че всяко
изменение да се третира навреме. Подземните води имат и друга специфичност: въпросът за
достатъчното количество. Тяхното годишно обновяване е малко и част от обновеното
количество се използва за подхранването на сухоземните водни екосистеми като реки, езера,
влажни зони. Рамковата директива за водите определя количествени ограничения за извличането
на подземни води, така че да се гарантира тяхната екологична роля.
•

Нека всеки си вземе колкото вода иска! Къде е проблемът?
Водата е възобновяем, но ограничен ресурс. Хидроложкият цикъл подновява запасите

от сладка вода на повърхността на земята и в подземните водоносни хоризонти. Въпреки това,
количеството на водата е ограничено и разпределението му в пространството и времето е
неравномерно. Същото е и нейното качество. Замърсяването на водата още повече ограничава
количествата за различните й употреби. Така че ние не винаги разполагаме с толкова вода,
колкото искаме, и когато я искаме, както и с качеството, което искаме. Водата за нас и живите
организми, с които живеем на Земята, не пада от небето като манна. Нуждае се от интегрирано
управление и съзнателно опазване.
•

Защо "екологично управление"?
Водата не е само за човека. Природата се нуждае от вода. Реките, изворите, влажните

зони са необходими за опазването на дивата фауна и флора. Екологичните нужди от вода, както
и човешките, са свързани с достатъчни количества вода с добро екологично качество, за да бъдат
удовлетворени. Добрият екологичен статус се отнася до всички повърхностни води на
Европейския съюз. Цел на екологичното управление на водите обаче е и опазването на
специалните местообитания в даден воден басейн, опазването на районите, от които се изпомпва
питейна вода, както и на водата, предназначена за плуване. За тези употреби на водата се в сила
по-строги предписания. Особено важно е запазването на влажните зони, както за защита на
дивата флора и фауна, които приютяват, ката и поради тяхната роля във водното равновесие,
подхранването на подпочвените води, ограничаването на наводненията и почистването на
водата и попълването на подземните резерви.
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•

Какво е „планове за управление“ на речните басейни“?
"План за управление" е подробно предложение за начина, по който, в определени

срокове, ще бъдат изпълнени целите, поставени за водите на даден воден басейн. Всеки "план
за управление" следва да включва описание на природните и хидроложки характеристики на
басейна, оценка на въздействието на човешките дейности върху състоянието на водите, оценка
на ролята на съществуващото законодателство, оценка на оставащия път, и мерките, които
трябва да се предприемат за тази цел. „Планът за управление“ трябва да включва и икономически
анализ на водоползването на ниво воден басейн, който да служи като основа за рационална
оценка на целесъобразността на мерките. Участието на обществеността е от съществено
значение за окончателното формулиране, социалното приемане и изпълнението на плана за
управление. Планът за управление може да бъде под формата на законодателство или да
формира основа за програмно споразумение между участващите страни. Планът за управление
не е вечен. За да се запази гъвкавостта и актуалността на проекта, плановете за управление на
всеки воден басейн трябва да бъдат преразглеждани на всеки шест години.
•

Какво означава "възстановяване на разходите" и какви са целите на политиката за
ценообразуване на водата?
Водата е възобновяем, но ограничен ресурс, чието търсене постоянно се увеличава. С

други думи, водоснабдяването е ограничено и трудно се развива с такива темпове, че да
отговаря на нарастващото търсене. Текущите цени на водата са много ниски и по същество
насърчават разточителната употреба. Особено ниски, до нулеви, са стойностите на водата за
напояване. Възстановяването на разходите, т.е. корекцията на цените на водата за покриване
на необходимите за това разходи (изпомпване, резервоари, разпределителни мрежи,
канализация, биологично почистване) се очаква да бъде силен стимул за пестенето на вода и,
следователно косвено да допринесе за постигането на целите на Рамковата директива.
•

Какво означава „комбиниран подход“?
Исторически два са подходите към проблема със замърсяването на водите на европейско

равнище. Един от тях е ограничаване на емисиите на замърсители чрез използване на подходящи
технологии и спазване на ограниченията за емисиите. Другият се фокусира върху критерии за
качество на водата, приемаща замърсяването. Всеки от двата подхода има своите слабости.
Контролът на емисиите не взема предвид техните комбинирани ефекти. От друга страна,
контролът на качеството не отчита в достатъчна степен въздействието на даден замърсител
върху цялата екосистема. Рамковата директива за водите съчетава двата подхода. От една
страна, той заявява, че като първа стъпка трябва да се прилагат всички мерки, които вече са
въведени за ограничаване на емисиите на опасни вещества във водата. От друга страна, той
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търси координирано изпълнение на всички екологични цели на съществуващото
законодателство и установява „доброто състояние“ като цялостна цел за качество на всички
води в Европейския съюз.
•

Каква е ролята на гражданите?
Има две причини за участие на обществеността в управлението на водите. Първата е, че

решенията относно най-подходящите мерки за постигане на качествените и количествените
цели за даден воден басейн изискват балансиране на интересите на различните социални групи.
Тези интереси и противопоставянията, които съществуват, трябва да станат известни на всички
и да бъдат дискутирани открито. Втората причина е прилагането на мерките. Колкото по-голяма
е прозрачността при определяне на целите и мерките, толкова по-лесно ще бъде те да бъдат
приети от обществеността. Познаването на проблемите ще помогне за разрешаването им или
чрез консенсус, или, когато е необходимо, чрез подаване на жалби до компетентните органи или
чрез прибягване до съдилищата. Пълната информираност и ангажираност на гражданите, на
групите по интереси и на неправителствените организации в процеса на вземане на решения
относно управлението на водните ресурси в даден воден басейн е призната и изрично
предвидена в Рамковата директива за водите.
Проект LIFE04/ ENV/ GR/ 000099 WATER AGENDA е съфинансиран от програма
LIFE на Европейската общност. Издаването на брошурата с въпросници е извършено в рамките
на отговорностите на Националния център за околна среда и устойчиво развитие.
„Анатолики“ АД с цел проучване на възприемането на значимостта на водата от
заинтересованите страни, проведе изследване с въпросник, както и тридневен семинар с
описаното по-долу съдържание, като част от проекта MED WATERinCORE (1G-MED08-515)
"Управление на водите и промените на климата в средиземноморските водни басейни",
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.
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Въвеждащ текст на въпросника

Скъпи съгражданино,
Известно е, че въпросите, свързани с водата стават все по-критични за страната
ни. За много отговорни граждани въпросите за правилното управление на водите, като
например опазването и възстановяването на всички води (реки, езера, крайбрежни и
подземни води), са пряк приоритет.
В контекста на дългите и упорити усилия на Агенцията за развитие на местните
власти от Източен Солун „Анатолики“ АД, изготвихме кратък въпросник, с който ви
моли да ни дадете личното си мнение по критичните въпроси на управлението на водите
и политиката за водата. По този начин ще можем да формираме заедно ефективен,
оперативен и полезен план за действие за района на басейна на река Антемунт през
следващите няколко години, така че да постигнем и поддържаме доброто състояние на
всички води.
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Въпросник
Моля, класифицирайте трите най-важни екологични проблема в световен мащаб.
1. Намаляване на биологичното разнообразие
2. Опустиняване
3. Намаляване на озона в атмосферата
4. Урбанизация
5. Глобално затопляне
6. Унищожаване на горите, влажните зони и крайречните зони
7. Засушаване и суша
8. Неконтролирано изхвърляне на отпадъци
9. Замърсяване на (морската и сладката) вода
10. Замърсяване на въздуха
11. Замърсяване на почвата
12. Друго (моля, уточнете)
Приоритет
• (висок)
•
• (нисък)

Проблем

Моля, класифицирайте трите най-значими проблема по отношение на управлението на водите в
басейна на река Антемунт
1. Замърсяване на водите от торове и инсектициди
2. Замърсяване на водите от отпадъци
3. Липса на питейна вода
4. Недостиг на вода за напояване
5. Недостатъчен контрол върху изпомпването
6. Ценообразуване на водата
7. Конфликти за използването на водата между различните потребители
8. Наличие на замърсяващи дейности в защитени територии
9. Липса на планове за защита от наводнения
10. Лошо качество на водата за къпане
11. Деградация на влажните зони (напр. Аликес)
12. Друго (моля, уточнете)
Приоритет

Проблем

Отговорете дали е местен
или национален

1. (висок)
2.
3. (нисък)

Страница | 28
НАРЪЧНИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА“

Кои от следните пречки затрудняват решаването на горепосочените проблеми?
1. Конфликт/ припокриване на отговорности между компетентните органи
2. Липса на координация между компетентните органи
3. Липса на закони и решения в управлението на водите
4. Много закони и решения в управлението на водите
5. Липса на планове за управление на водите
6. Налични са ограничени ресурси
7. Неприлагане на законите
8. Нисък приоритет на водните проблеми в центровете за вземане на решения
9. Друго (моля, уточнете)
Приоритет

Пречка

1. (висок)
2.
3. (нисък)

Кои от изброените по-долу според вас са възможните решения за справяне с горепосочените
проблеми, свързани с управлението на водите?
1. Увеличаване на участието на местната общност
2. Подобряване на образованието
3. Подобряване на осведомеността чрез средствата за масова информация
4. Реорганизиране на съществуващите структури за по-ефективно предоставяне на услуги
5. Предоставяне на по-големи средства за управление на водите
6. Прилагане на Рамковата директива за водите 2000/ 60/ ЕП
7. Екологичен одит
8. Друго
Приоритет

Възможни решения

1. (висок)
2.
3. (нисък)
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Как оценявате нивото на осъзнаване и осведоменост на обществеността по
горепосочените въпроси?
1 – Голяма осведоменост
2 – Умерена осведоменост
3 – Малка осведоменост
4 – Никаква осведоменост
Не зная/ не давам отговор

Смятате ли, че местните общности имат важна роля в процеса на вземане на решения на
национално равнище във водния сектор?
1 – Изключително важна роля
2 – Много важна роля
3 – Нито малко/ нито много важна роля
4 – Малко важна роля
5 – Никаква важна роля
Не зная/ не давам отговор

Какво мислите за съществуващото ценообразуване на вода за различни цели във вашия район?
а) водоснабдяване, б) напояване, в) туризъм, г) използване за търговски цели, д) използване
за целите на промишлеността
Използване на водата
водоснабдяване

напояване

туризъм

търговия

промишленост

Справедливо е

Не

е

справедливо
Не зная/ не
давам отговор
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Съгласни ли сте с инсталирането на водомери във вашия район?
Използване на водата
водоснабдяване напояване

туризъм

търговия

промишленост

ДА
НЕ
Не зная/ не
давам отговор

До каква степен сте съгласни да платите повече за водата, която потребявате, за да се
възстанови качеството и количеството на водата ни?
1 – Абсолютно съгласен
2 –Съгласен
3 – Неутрално мнение
4 – Несъгласен
5 – Абсолютно несъгласен
Не зная/ не давам отговор

Как бихте оценили съществуващите мерки за пестене на вода във вашия район?
1 – Изключително резултатни
2 –Резултатни
3 – Неутрални
4 – Слабо резултатни
5 – Абсолютна липса на резултат
Не зная/ не давам отговор

Смятате ли, че наличната вода е достатъчна за поддържане на водните екосистеми?
Да
Не
Не зная/ не давам отговор
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Съгласни ли сте с възстановяването на деградиралите екосистеми на всяка цена

(напр.

забавяне на растежа/ икономическата дейност)?
Съгласен съм напълно
Съгласен
Неутрален
Не съм съгласен
Напълно не съм съгласен
Не зная/ не давам отговор

Готови ли сте да платите за поддържането/ подобряването на водните екосистеми?
Много
Доста
Нито много/ нито малко
Малко
Никак
Не зная/ не давам отговор

Съгласни ли сте с налагането на екологичен данък, така че замърсяването, емисиите и
прекомерното потребление на вода да се облагат във връзка с въздействието им върху околната
среда?
Да
Не
Не зная/ не давам отговор

Съгласни ли сте, че често наводняваните площи трябва да бъдат поддържани незастроени или да
се застроят при специални условия за градско планиране, така че да се позволи безопасното
оттичане на наводняващите води?
Съгласен съм напълно
Съгласен

Страница | 32
НАРЪЧНИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА“

Нито съгласен/ нито не съгласен
Не съм съгласен
Напълно не съм съгласен
Не зная/ не давам отговор

Смятате ли, че съществува ефективна противопожарна защита на горите и ендемичните
растения/ видове във вашия район?
Много
Малко
Никак
Не зная/ не давам отговор

Бихте ли желали да се включите като доброволец, за да помогнете за опазването на водата и на
околната среда във вашия район като цяло?
Да
Не
Не зная/ не давам отговор

Бихте ли желали да съобщите на компетентните органи нещо незаконно, на което сте се
натъкнали по отношение на управлението на водите от ползвателите на водата?
Да
Не
Не зная/ не давам отговор

Моля, предложете три мерки за опазване на водата във вашия район?
Приоритет

Описание на мярката

1. (висок)
2.
3. (нисък)
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Желаете ли да заплатите разходите по изпълнението на предишните мерки?
Да
Не
Не зная/ не давам отговор

ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ

Пол
Мъж
Жена

Възрастова група
< 25
25 – 45
46 – 65
> 65

Образователно равнище
Основно образование
Средно образование
Средно специално образование
Бакалавър
Магистър/ Доктор
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Професия
Земеделец
Професионалист на свободна практика
Предприемач - Търговец
Студент - Учащ
Служител в публичния сектор
Служител в частния сектор
Домакиня
Пенсионер
Безработен
Друго

Пощенски код
Бихте ли желали да се свържем с вас за каквато и да е подробност, отнасяща се до проучването?
Име и фамилия
Телефонен номер
Адрес на електронна поща (email)
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Вода и природа – Вода и тяло – Вода и климат
Вода и природа
От 70-те години на миналия век опазването на околната среда и водните ресурси е
основна грижа на политиката на Европейската общност. За периода до 1995, 1996 г. бяха
приети голям брой директиви, с цел да бъдат обхванати всички параметри за защита и опазване
на водата. До 2000 г. управлението на водите следваше различна тактика, тъй като не беше
приет закон за защитата на екологичното качество на водата, което има пряка връзка с
опазването на водните ресурси за човека и природата. Комисията по околна среда на
Европейския парламент и Съветът на министрите на околната среда счетоха, че е необходимо
да се изготви нова обща политика за водата. Така, с основна цел устойчивото развитие, бе
приета Рамковата директива за водите от 2000/60 /EО. Целта на въпросната директива е да
установи рамка за опазването на вътрешнотериториалните повърхностни води, преходните
води, крайбрежните води и подземните води, както и постигането на "доброто им състояние"
(член 1, Директива 2000/60 /ЕО).
По този начин, след като беше изяснено, че водите не се подчиняват на географски
граници, а поставят свои естествени такива, бе въведен мониторинг и управление на водите на
ниво речен басейн. Крайната цел на Директива 2000/60 / ЕО беше постигнето на добро
екологично и химическо състояние на речните и водосборните басейни до 2015г.
По-стари директиви или са включени в настоящата или са взети предвид в нея. Така,
съгласно Директива 2000/60 водата в природата следва да се управлява на ниво речен басейн.
Речният басейн се определя като "териториалната площ, чийто повърхностен отток се
влива изцяло през поредица от потоци, реки, и, евентуално езера, в морето посредством речно
устие, естуар или делта“ (член 2, параграф 13, Директива 2000/60 / ЕО). Освен това
участието на обществото представлява основен фактор при приемането на директивата. При
постигането на оптимална употреба на водите и правилното им управление участват всички: и
гражданите и държавата (decision makers – stakeholders-users).
Във водата може да живее и да расте голямо разнообразие от организми. От тъмните
дълбини на океаните до плитките води на влажните зони и от замръзналите води на Арктика до
тропическите коралови рифове, се наблюдава голямо разнообразие от екосистеми и
забележително биоразнообразие.
Големи водни басейни (океани, открити морета и големите езера) се характеризират с
екологична стабилност. Организмите, които живеят в тях, не се сблъскват с внезапни или
неочаквани промени в условията на околната среда и живеят в екологично равновесие.
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От друга страна, в нестабилни или летливи среди, като лагуни, организмите

са

принудени да си изработят стратегии за оцеляване, които да ги направят по-гъвкави и
приспособими в променящи се условия.

Биотопи
Биотопите са области с голямо биологично, културно, водоснабдително, риболовно,
животновъдно, отводнително и микроклиматично значение. В същото време те имат важна
научна и образователна роля.
Хидробиотопите са райони, които са покрити постоянно или временно с вода, която може
да бъде застояла или течаща, сладка, леко солена или солена. Тук се включват и зони, покрити с
морска вода, чиято дълбочина не надвишава 6 метра в плитката част.
В Гърция са регистрирани около 400 биотопа, единадесет от които са признати за такива
с международно значение. Общата им площ обхваща около 1,5% от Гърция. Почти половината
от тях са съсредоточени в обл.Македония и Тракия, докато само 3% от всички са разположени
по островите.
Растящият брой на човешкото население и развитието на технологиите са довели до
постепенно свиване на биотопите. Изчислено е, че в Гърция, особено след 1920 г. , за период,
в който са живели две поколения, две трети от хидробиотопите са били пресушени. По онова
време е същесвувало схващането, че те се явяват предпоставка за появата на редица
заболявания и се е смятало, че трябва да бъдат превърнати в селскостопански площи. За щастие,
днес се признава многостранното им значение и необходимостта от тяхната защита.

Водата и човекът
Водата е основен елемент от състава на живите организми. Голяма част от човешкото
тяло се състои от вода. Този процент не е еднакъв за всички хора, а зависи от множество
фактори като пол, възраст, индекс на телесна маса, хормонален статус на тялото и т.н. Например
водата представлява 60-66% от телесното тегло на мъжа и 50-55% от това на жената. При
новородените процентът на водата е 75% и намалява с времето .
Въпреки че водата няма хранителна стойност, тя е от съществено значение за
поддъжането на живота, тъй като се явява среда за транспорта на хранителни вещества из
цялото тяло. Също така водата участва в поддържането на постоянството на обема на кръвта и
спомага за регулиране на телесната температура. Около две трети от водата се съдържа в
клетките на тялото. Около една трета се съдържа в кръвоносните съдове, а малко количество се
намира в междуклетъчното пространство и осигурява еластичността на тъканите.
Всеки ден един възрастен човек трябва да приема приблизително два литра и половина вода
(2.5 L), като от тях:
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- ca. 1 000 -1500 mL е количеството на водата, която човек приема, пиейки

вода

или напитки;
-

ca. 800 mL e количеството на водата, която се съдържа в храните;

-

ca. 300мл e количеството на ендогенната вода, резултат от преноса на електрони в
дихателната верига;
Тези 2.5 L вода се ни необходими ежедневно, за да се възстанови загубата, причинена

от процесите на дишане, изпотяване и отделяне на течности и твърди вещества от организма.
Изпотяването се причинява от повишена телесна температура, дължаща се на висока
външна температура или интензивни физически упражнения. Мозъчните клетки, контролиращи
изпотяването, се активират и потните жлези отделят потен секрет към кожата, където той се
изпарява, което е свързано с понижаване на телесната температура. Този процес увеличава
концентрацията на сол в кръвта, предизвиквайки чувство на жажда.
Ако количеството на водата в организма не се възстанови, нормалните функции на
тялото се компрометират.
От гореизложеното логично възниква въпросът: "Колко вода и кога трябва да
консумираме?" Повечето експерти препоръчват примането на 1 или 2 чаши вода преди хранене.
Не е нужно това да става 30 минути преди хранене, достатъчни са и 5 минути, тъй като водата
бързо преминава през стомаха, за разлика от течностите, които престояват между 20 и 30
минути там, преди да продължат към червата.
Ако успеем да осъзнаем колко е ценна водата и нейното значение за човешкото
съществуване, тогава ще можем да започнем да се отнасяме към нея с уважението, което тя
заслужава. Водата е ключов фактор за човешкото съществуване и важен инструмент за
развитието на антропогенните дейности. Тя е тясно свързана с културното развитие и
развитието през вековете. Според литературата, средната дневна консумация на вода на човек
се оценява на 200 литра. Заслужава си да се отбележи обаче, че консумацията при средния
турист е почти двойна.

Вода и климат
Човечеството в момента провежда голям експеримент с климата, но все още не е
осъзнало това. Крайбрежните райони и малките острови са особено уязвими при климатични
промени. Вече има цели области в света, които са засегнати от тези промени. Според втория
доклад за измененията на климата на Междуправителствената експертна група средната
температура на планетата не бива да надвишава 2° C. Това е цел, която трябва да бъде
постигната с поемане на ангажимент за политически действия.
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Средиземноморският климат се характеризира като преходен, тъй като
географски погледнато е разположен между умерените и тропическите зони и може да бъде
описан като субтропичен. Характеризира се с лятна суша, дъждове през зимния сезон предимно,
които варират значително от година на година, леки до горещи лета, мека до студена зима и
силно слънце, особено през лятото. Повечето места по Средиземноморието са изложени на
слънчеви лъчи от 200 до 300 дни годишно, а в по-южните райони и повече от 300 дни в
годината.
При типичния средиземноморски климат 65% от годишните валежи са съсредоточени
през месеците ноември - декември - януари. Както в западната, така и в източната част на
Средиземно море (Егейско море), количеството на валежите и водите в реките не покриват
загубите на вода от изпаряването. Изпаряването на водата в Средиземноморския регион е
много интензивно и е основната причина за кръговрата на повърхностните води (Balafoutis C.,
2003).
Формирането на климата на всяка област се влияе от много фактори, като например
слънчевата светлина, близост до морета или езера, надморска височина, географска ширина,
растителност и др. Климатът на дадена област, както и Земята като цяло, не е постоянна
величина.
От наблюденията на учените става ясно, че в миналото е имало периоди в историята на
планетата с много ниски температури, много сняг и ледници, така наречените „Ледени епохи”.
Имало е и интервали от време, в които климатът е бил по-топъл отколкото е днес.
В днешно време човек се намесва в естествени процеси, контролиращи климата,
посредством освобождаването на т.нар. парникови газове, които, според експертите, ще доведат
до глобално затопляне и ще предизвикат опасни промени в климата.
За да разберем механизмите на една климатична промяна, ние трябва също така да
осъзнаем

колко

важен

фактор

за

формирането

на

климата

е

температурата.

Слънцето, поради високата си температура (6,000 ° C на повърхността си), загрява Земята с
лъчите си. 19% от лъчите се поглъщат от атмосферата и 47% от почвата. Останалите 34% се
отразяват обратно в пространството. В резултат на абсорбирането на лъчите, се получава
нагряване на въздуха, водата и почвата. Поради въртенето на Земята около оста ѝ, Слънцето
нагрява областите, в които е ден, докато в местата, където е нощ температурата пада.
Оказва се, че нарушаването на хидроложкия цикъл е един от големите проблеми на
нашата планета. Има признаци, че изменението на климата с повишаването на температурата е
съпроводено с промени в количеството на валежите, речния поток и наличните водни запаси.
Наблюдаваните промени обаче отчитат значителни различия между регионите, което доказва
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сложността на климатичната система и ефекта от изменението на климата върху
хидроложкия цикъл.
Резултатите от глобалното затопляне включват: наводняване на крайбрежните зони
поради повишаване на морското равнище, промяна в честотата и сезонността на валежите,
евентуално разпространение на субтропичните пустини, промени в честотата и интензивността
на екстремните метеорологични явления, изчезване на растителни и животински видове,
промени в добивите от земеделските културите и др. Повишаването на температурата ще бъде
по-голямо в Арктика и ще продължи отдръпването на ледниците, на трайно замръзналите
подпочвени и морски ледове.

Ретроспективен поглед върху традициите, изкуствата, културното наследство и
фолклора
Значението на жизненоважната роля на водата откриваме в митовете и легендите на
много народи.
Ако

направим

едно

въображаемо

пътуване

във

времето

и

достигнем

до

праисторическите времена, ще открием, че народите, които са били наши предшественици, са
били абсолютно наясно както с жизненоважното значение, така и с огромната сила на водата.
Именно по тази причина те са почитали водите като божества, които са искали да омилостивят.
В легендите на всички народи, водата представлява елемент на вдъхновение и вяра.
Позовавайки се на най-близката до нас, гръцката митология, бихме допуснали грешка
ако не отчетем факта, че самата тя, в едни далечни далечни времена, "се напоява от свещените
извори на Индия и Персия", също както би било погрешно да пренебрегнем и „миграцията” на
белетристичните гръцки предания в "средновековните рицарски легенди, които стигат до
създаването на боговете на Севера". С други думи, не е трудно да заключи човек, че боговете
на Индия, Персия, Гърция, Италия, Северна Европа притежават общи черти и родство, които не
могат да бъдат случайни, а се отнасят до обща отправна точка. Древните гърци, които почитали
водите като божества, си представяли, че океанът е огромна река, която тече около Земята,
нямало извори, нито устия, била е като „баща” на всички речни богове.
Много са случаите и примерите, при които водата се възприема като един от основните
природни елементи, на които се дължи и възникването на живота. Много пъти водата е имала
функцията на отправна точка в науката, философията, митологията и религията, както и като
основен материал за формирането на народни традиции. Била е почитана като божество и се е
считала за средство за пречистване. Философите Аристотел и Емпедокъл вярвали, че вселената
се състои от "вода- огън - земя - въздух" - съставките, от които произлиза светът. Всъщност
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те характеризират водата като "кръвта" на земния живот и я разглеждат, заедно със
светлината, като основни енергийни компоненти на живота. Пиндар от своя страна описва
първоначалното значение на водата като "най-безценното от всички блага".
През 6 век пр. Хр. в Йония, Мала Азия, Талес от Милет и неговите сътрудници правят
преход от митологичното към философското обяснение за произхода на света и разглеждат
водата като „принципът на всички неща”. Много по-късно през 17-ти век Нютон също
признава, че водата е основната субстанция, от която произлизат всички материални блага на
човека. Днес знаем, че основните химични елементи на живота са повече от сто и че водата е
един от тях.
В гръцкия език думата за вода („неро” νερό) се появява във византийския период, когато
прясната вода се нарича "млада вода", от където думата "млада" (νεαρόν) води до думата νερό
("вода") в новогръцкия език. Днес в новогръцкия език думата ύδωρ ("вода") се отнася
единствено до химично съединение на два водородни атома с един кислороден. Естествената
вода, за разлика от химически чистата вода, може да съдържа разтворени различни вещества и
микроорганизми. Освен това водата не само, че не е просто съединение, но представлява нещо
необичайно от гледна точка на физическото и химическото й поведение, със сложна структура,
а все още много от нейните характеристики остават предмет на изследване.
В древна Гърция водата е била използвана във всеки ритуал, при който се е извършвало
призоваване на боговете. Реките са се считали за богове или деца на богове, а нимфите
(самодивите) са обикаляли около извори и чешми, които са считани за места, на които се
случвали необикновени събития.
Много от речните богове участват в различни истории и легенди, като характерна черта
на тези водни божества е способността да се преобразяват. Нерей, например, се превръща в
огън, за да избяга от Херкулес, а двете Нереиди, които го придружават - в лъв и пантера. Протей
можел да приема каквато форма си пожелаел. Нереидата Тетида, за да се измъкне от любовните
копнежи на Пелей, се превръщала във въздух, огън, вода, птица, тигър, лъв, змия, сепия...
Най-известните с митологичната си история реки в област Македония са Алиакмонас
(бълг.Бистрица), Антемус (Антемунт), Аксиос (Вардар), Еликонас (в областта Дион), Верис
или Вирис, Галикос (Галик), Лудиас (Колудей), Нестос (Места), Олганос, Стримонас (Струма)
и Сис (в областта Дион).
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Значение на водата за социално, икономическо и културно развитие
Гърция се счита за страна с достатъчно водни ресурси, повърхностни и подземни.
Факт е, че на територията ѝ са разположени пропорционално на размера ѝ значителен
брой реки и езера, а геоложките условия благоприятстват развитието на подземни водоносни
източници. Въпреки това тези налични количества вода невинаги могат да бъдат оползотворени.
От праисторически времена водата е тясно свързана с човешкото присъствие и културната
еволюцията. Влажните зони са привличали човешкото население, тъй като са осигурявали
питейна вода, храна - плодородни почви, пасища - и възможности за бързо придвижване и
транспорт.
Неслучайно повечето големи градове са построени на бреговете или естуарите на езера
и реки, или като цяло в близост до водни извори. Много големи цивилизации, които са били в
близост до влажни зони, са се развили бързо, като например Месопотамия или по делтата на
Нил.
Водата, като символ на живота, е била обект на поклонение още от древни времена.
Смята се за неизчерпаем източник на живот и сила. Това е "жива вода". В почти всички религии
водата символизира пречистване и изцеление (измиване на ръце, кръщение, измиване във вода
и разпръскване на пепел от мъртвите в реките и т.н.).
От древногръцката митология с нимфи, самодиви, обожествени реки и извори, до нашите
народни песни, пословици и легенди, водата има изключително важна роля.
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Вода и водни ресурси
Агрегатни състояния на водата
Водата се среща в три естествени състояния: твърдо, течно, газообразно.
Когато е в твърдо състояние частиците са много близко разположени една до друга и са
почти неподвижни, ето защо твърдите вещества имат постоянна форма и постоянен обем.
В течностите частиците са близо една до друга и се плъзгат спрямо близкоразположените
частици – затова течностите имат непостоянна форма и постоянен обем.
При газообразните вещества структурните частици са далеч едни от други и се движат
свободно с високи скорости в произволни посоки – ето защо газовете имат променлива форма
и променлив обем.
Превръщането на твърдото вещество в течност се нарича топене и се извършва при
определена температура (водата се топи при 0° С и докато не приключи процесът на топене
температурата не се променя), докато обратната конверсия се нарича втвърдяване и се извършва
при същата температура.
Превръщането на течността в газ се нарича изпарение. Изпарението може да бъде силно
- кипене или леко - изпаряване. Кипенето се извършва при определена температура (водата на
морския бряг кипи при 100 ° С, а температурата не се променя, докато кипенето не приключи),
а изпаряването се извършва при различни температури. Кипенето е процес, включващ целия
обем на течността (виждаме мехурчета в цялата течност), а изпарението се извършва само от
повърхността на течността.
Обратният процес се нарича кондензация.
Превръщането на твърдото вещество в газ се нарича сублимация, а обратното
превръщане се нарича десублимация.
В твърдото си състояние водата се нарича лед, т.е. състоянието, в което водата се
превръща при температура от 0° C. Характерна черта на леда е, че има по-малка плътност от
водата. По този начин ледът плува във водата, явление, което е много важно за екологичното
равновесие на Земята. Чистият лед се топи при 0 ° С и тази температура се взема като основа
на термометърната скала. Когато водата е в газообразно състояние, говорим за водни пари.
Водните пари кондензират във водни капчици, които причиняват дъжд и мъгла. Атмосферният
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въздух не съдържа водни пари, когато е твърде студен. Същото се отнася и за

много

сухи райони. Газообразната вода, получена при затопляне и кипене и използвана главно за
промишлени цели, се нарича с общото име пара.
Най-често срещаното агрегатно състояние на водата е течно. В това състояние я
срещаме както на повърхността на Земята, така и под нея.

Водни ресурси. Дефиниции.

Повърхностни (езера, реки, морета, влажни зони) и подземни води
Повърхностните води включват всички стоящи и течащи повърхностни води (реки, езера,
потоци, ручеи и др.) и морета.
Повърхностните води заемат големи площи. Човешката дейност оказва много сериозно
влияние върху тях. Изложени са на риск от дренаж или изчерпване. Също така са изложени на
замърсяване, но пък тяхното възстановяване е сравнително лесно.
С термина подземни води се назовава водата, която се намира под земната повърхност,
в зоната на насищане и е в пряк контакт с почвата или подпочвения слой. Като цяло тези води
не се използват от растенията и са твърде дълбоки, за да се изпарят. Съставът на подземните
води зависи от много фактори, като например движението им и времето на престой във
водоносната зона, химическия състав на скалите и валежите, антропогенните влияния,
проникването на морето в крайбрежните водоносните пластове и др.
Подземните води са сравнително постоянни по обем във времето и не се замърсяват
лесно, но в случай на замърсяване, то много трудно може да бъде премахнато. Такъв е случаят
със засоляването, т.е. проникване на морска вода във водоносните пластове. Засоляването може
да бъде причинено от естествени фактори като например продължително засушаване. От друга
страна може да се дължи на антропогенни фактори, като например прекалено изпомпване на
вода при сондажи и кладенци в крайбрежните зони.
Въздухът,

почвата,

повърхностните

и

подпочвените

води

са

в

постоянно

взаимодействие.
Различни замърсители могат да достигнат до почвата чрез вятъра, напояването, дъжда
или човешката дейност, и обратно, от почвата такива вещества могат да преминат към
водоносния пласт.
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По смисъла на Закон 3199/2003 и регулаторните актове, приети съгласно
делегирането му, следва да се разбират като:
1. „Повърхностни води“ - вътрешнотериториални води, с изключение на подземните;
преходни води и крайбрежни води, освен по отношение на химическото състояние, за което ще
се включват и териториални води.
2. „Подземни води“ - всички води под повърхността на земята в зоната на насищане и
в пряк контакт със земята или подпочвения слой.
3.„Вътрешнотериториални води“ - всички стоящи или течащи води на повърхността на
земята, както и всички подземни води откъм вътрешността на страната, считано от линията, от
която се измерва обхватът на териториалните води.
4.„Река“ - вътрешнотериториален воден обект, протичащ в по-голямата си част по
повърхността на земята, но който може да протича и под земята за част от течението си.
5. „Езеро“ - вътрешнотериториален повърхностен воден обект със стоящи води.
6.„Преходни води“ са повърхностни водни обекти в околностите на устията на реки,
които са частично солени в резултат на близостта им до крайбрежни води, но и значително
повлияни от потока на пресните води.
7. „Крайбрежни води“ - повърхностни води откъм вътрешността на страната, считано от
линията, от която всяка точка отстои на една морска миля в посока вътрешността на морето от
най-близката точка на линията, от която се измерва обхватът на териториалните води, като,
където е възможно, продължава до външната граница на преходните води.
8. „Изкуствен воден обект“ - повърхностен воден обект, създаден от човешка дейност.
9. „Силно модифициран воден обект“ - повърхностен воден обект, който вследствие на
физически промени от човешка дейност е променен по естеството си в значителна степен. С
президентски указ, както се предвижда в член 15, параграф 1, се уточнява компетентния орган
за определяне на обектите като такива, методологията за определянето им и всички свързани с
тях въпроси.
10. „Повърхностен воден обект“ - отделен и значителен елемент от повърхностни води,
като езеро, язовир, поток, река или канал, част от поток, река или канал, преходни води или
разширение на крайбрежни води.
11. „Водоносен хоризонт“ - подповърхностен слой или слоеве от скали или други
геоложки пластове с достатъчна порьозност и пропускливост, така че да позволява достатъчен
поток на подземните води или водочерпене на достатъчни количества подземни води.
12. „Подземен воден обект“ - отделно ниво на подземните води във водоносния
хоризонт или водоносни хоризонти.
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Кръговратът на водата
Хидроложкият цикъл или водния кръговрат включва серия от процеси, при които водата
циркулира между хидросферата, атмосферата, сушата и морето. В тази верига водата участва
под всички свои форми: течна (река, езеро, море, дъжд, подпочвени води), въздушна (водна
пара, влага), твърда (сняг, градушка). Движещата сила, която насочва водния цикъл е слънцето
(http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg887e/1-1.html)

Под влияние на слънчевата светлина повърхностните води на земята, т.е. водите в
моретата, езерата, реките и почвите на земята, се нагряват и изпаряват. Така водата от течност
се превръща в газ, т.е. водна пара. Когато водните пари се движат в горните слоеве на
атмосферата, те влизат в контакт със студени въздушни маси, концентрират се и образуват
облаците. Така изпаренията, с тежестта, която придобиват, се връщат на земята под формта на
дъжд, градушка или сняг.
Водата, която попада върху земята, преминава в подпочвата, абсорбира се от корените
на растенията или продължава своето пътуване до морето, минавайки през потоци, реки и езера.
Този непрекъснат кръговрат на водата се нарича хидроложки цикъл или воден цикъл. С други
думи, съществува постоянно количество вода, което непрекъснато се „обновява“ и „се движи“
в затворен кръг между морето, облаците и земята. Хората, както и всички други живи организми,
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използват една и съща вода отново и отново. Ако се замислим, оказва се, че ние

пием

същата вода, която са пили преди това и динозаврите. (https://www.watersave.gr).

Водата се движи постоянно от Земята към атмосферата чрез два ключови процеса:
а) изпаряването на водата от моретата, езерата, реките, леда, снега, почвата и т.н. и
б) изпаряване и дишане на живите организми.
В атмосферата част от водните пари се охлажда, кондензира се в облаци и се връща на
повърхността на Земята под формата на дъжд, влажност, сняг, градушка.
Къде отива тази вода?
Една част запълва повърхностните води (океани, езера, реки). Друга част се задържа от
почвата, от която или се изпарява бавно, или се използва от растенията, които изпаряват част
чрез транспирацията или захранват подземните води. И накрая, една част се влива повърхностно
от земята в реки, езера и океани.
В природните явления, описани от хидроложкия цикъл, водата се появява в трите си
агрегатни състояния: като газ под формата на водна пара, когато се отделя от повърхността на
Земята в атмосферата; като течност под формата на дъжд, когато се връща на повърхността на
Земята; като твърдо вещество под формата на лед, сняг, градушка.
Водният цикъл е постоянен и общото количество валежи (дъжд, сняг, градушка) се
балансира от общото количество на изпарението.
Въпреки съществуването на дисбаланс в полза на валежите, които падат на сушата,
изпаренията от океаните са по-големи и балансът се осъществява чрез повърхностен отток на
водата от сушата към морето. По този начин се извършва постоянен енергиен обмен между
атмосферата и повърхността на Земята, създавайки непрекъснат кръговрат на водата. Това
естествено снабдяване с вода на атмосферата от повърхността на Земята и обратно е много
важно за формирането на климата и екологичното равновесие на планетата. Пример за това са
пасатите - ветровете, които идват от по-студените географски ширини към екватора. Когато се
движат, те улавят водни пари и ги носят към екваториалните районите. По този начин
крайбрежните зони по протежение на северната и южната част на екватора, като южна
Калифорния, Мексико и северно Чили, са относително сухи райони, докато екваториалните
райони са много влажни. От друга страна преобладаващите западни ветрове, движещи се на
север и на юг от пасатите, преминават от по-топлите към по-хладните географски ширини, са
причина за влагата по крайбрежието (в района на Орегон, северно от Аляска, южно Чили).
Наличието на планински вериги също оказва влияние върху дъждовете на сушата.
Когато въздухът се движи над планинската верига, той се издига, охлажда се и водните пари,
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които пренася, се превръщат в дъжд от страната на планината, изложена на
ветровете. Така подветрената страна получава по-малко влага (напр. планината Пинд).
И така виждаме, че моделът на разпределение на влажността по Земята е резултат от
много фактори, най-вече на комбинирания ефект на движението на атомосфернив въздух и
релефа на континентите и островите. Тази комбинация е пряко свързана с разпределението на
основните екосистеми.
Друг важен аспект на хидроложкия цикъл е неговата роля в транспортирането на
вещества. Повърхностният отток към океаните представлява 35% от водата, която сушата
получава от дъжда на година. Поради способността на водата да разтваря и да пренася
веществата, отточните води са важно средство за транспортиране на хранителни вещества от
една екосистема към друга, като обедняването на едната води до обогатяване на другата. Тъй
като водата се придвижва към по-ниски надморски височини, има тенденция планинските райони
да стават по-бедни на хранителни вещества, отколкото низините (напр. ливадите). Това
обогатяване с хранителни вещества до голяма степен е причината за високата производителност
на тези райони.
Реките и подземните води са най-големите водни ресурси, използвана от човека.
Приблизително 25% от
общия обем на речната вода се
изчерпва

ежегодно

от

дейността на човека и почти
30% от тази вода се връща в
атмосферата

чрез

изпаряването.

Подземните

води се намират на дълбочина,
където корените на растенията
не могат да достигнат и не са
обект

на

процеса

на

изпаряване. Количеството на
подземните води е около 38
пъти по-голямо от това на
реките и езерата.
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Недостиг на вода: причини и следствия
Както отбелязват от Специалния секретариат за водите, водата е наследство, което
трябва да бъде пазено. Както в международен план, така и в Гърция се засилва натискът върху
водните ресурси в резултат на нарастващото търсене от страна на различнит потребители на
достатъчно количество качествена вода. Повишаващият се натиск върху водната среда налага
прилагането на устойчиви политики за развитие на водните ресурси и управление на водните
запаси, посредством планиране, изработване и оптималното функциониране на инфраструктура,
както и чрез промени в организацията както на предлагането, така и на търсенето, например
чрез икономия на вода и повторната ѝ употреба. Рационалната политика за развитие трябва
също да вземе предвид и справянето с екстремни явления , като например проблемите породени
от недостиг на вода и наводнения, но и цели в по-дългосрочен план като дългосрочното
опазване на водите и свързаните с тях екосистеми, подобряване на тяхното качество и
екологично състояние, и разбира се, постепенното намаляване на замърсителите и елиминиране
на токсичните отпадъци. Особено за Гърция си струва да се отбележи, че е

една

облагодетелствана от хидрологична гледна точка средиземноморска страна, въпреки че
несъответствието на времевото и пространственото разпределение на валежите с временното
и пространствено разпределение на нуждите от вода в миналото са създавали и продължават да
причиняват недостиг на вода, особено в периоди на суша.
Водата на Земята не е равномерно разпределена. Има богати и бедни райони по
отношение на техните водни ресурси. Дори в една и съща страна
може да има реки и езера в една област и пустини в друга. По
подобен начин в Гърция разпределението на прясна вода е
неравномерно, което се дължи главно на:
а) геоложки и геоморфологични особености
на

страната и
б) в неравномерното, със значителни различия,

географско и сезонно разпределение на валежите.
Запасите

от

сладка

вода

са

жизненоважни за оцеляването и развитието на
човека. Ето защо те често стават причина на
конфликти и сблъсъци. Но те също могат да бъдат
възможност

за сътрудничество между хора, които споделят едни и същи водни

ресурси.
Водата може да стане неподходяща за различни цели, когато в нея се съдържат:
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-

болестотворни агенти като патогенни бактерии, вируси, паразити и др.

-

водоразтворими неорганични вещества, като киселини, соли и токсични метални
съединения,

-

органични вещества като петролни продукти, биоциди, детергенти и др., които
застрашават живота,

-

утайки или суспендирани твърди вещества, които влошават качеството ѝ, оказват
неблагоприятно въздействие върху живите организми, причинявайки тяхната смърт или
биоакумулиране,

-

органични материали, чието разграждане намалява съществуващия кислород, което води
до смърт на други живи организми,

-

неорганични вещества, подхранващи растенията, като например нитратни и фосфатни
съединения, които могат да причинят еутрофикация.
В много райони по света, където прясната вода е в недостиг, може да се използва техника

за обезсоляване. Обезсоляването е процес на отстраняване на соли от морска вода или други
солени води. Прилага се основно в райони със сух климат и оскъдно количество питейна вода.
За съжаление, това изисква потреблението на много енергия. Съвременните инсталации за
обезсоляване се основават на техниката за обратна осмоза. През последните три десетилетия в
САЩ, Русия и Близкия изток са построени големи промишлени инсталации за обезсоляване. В
някои страни, като Кувейт, Обединените арабски емирства, Израел и др., обезсоляването е
основен източник на водоснабдяване. В Европа страната, която използва тази технология наймного за производството на питейна вода, е Испания. В Гърция понастоящем се използва на
някои острови, но в много ограничени мащаби.
Според данни на ООН, 232 милиона души от 26 държави от Третия свят страдат от
недостиг на вода, което ги прави неспособни да посрещнат основните си дневни нужди от вода.
Според същите данни още 18 страни в Африка и Азия са пряко застрашени, тъй като се намират
на гранично ниво по отношение на водните запаси.
Около 1,1 млрд души или 18% от световното население нямат достъп до безопасна
питейна вода. Повече от 2,2 млн души в развиващите се държави – повечето от които са деца
– измират всяка година от болести, които са свързани с липсата на достъп до питейна вода.
Виртуалното съдържание на даден продукт във вода, често наричано в литературата
"виртуална вода" се отнася до общия обем вода, изразходван за производството на въпросния
продукт. Тази вода не е включена в физическа форма в процентното съдържание на продукта.
Например, за да се произведе средно 150 грама хамбургер, са необходими общо 2400 литра
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вода през целия производствен цикъл, за чаша краве мляко се изискват 200 литра

вода,

за производството на памучна риза 2000 литра, а за чифт кожени обувки – 8000 литра
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Използване на водата
Нашата страна и по-широкият регион на страните от Югоизточното Средиземноморие
се сблъскват с неблагоприятни последици от изменението на климата, които имат пряко
въздействие върху адекватността на водните ресурси.
Сигурно е, че изменението на климата постепенно намалява водните запаси и лишава
повърхностните и подземните водни ресурси от тяхното постоянно попълване, докато
нарастващото търсене на вода изисква интензивни и непрекъснати добиви.
От 1991 г. насам в рамките на Европейската общност се наблюдава сериозна
загриженост по отношение на проблемите, свързани с водата и различните начина за нейната
употреби, особено що се отнася до водоснабдяването. Проблемите са свързани както с
нарастващото търсене, така и с влошаването на качеството на водата.
Последователните решения на Европейската общност в крайна сметка доведоха до
гласуването и приемането на Директива 60/2000, която представлява рамката за прилагане
на мерки за опазване на всички водни системи в Общността. Гръцката държава със Закон
3199/2003 и президентски указ 51/2007 включи Рамковата директива в гръцкото
законодателство.
Целите на законодателството на Европейската общност и на гръцкото законодателство
са:
-

да се направят реформи в законодателството чрез въвеждане на нов модел на
управление на водите.

-

да се постигане на добро екологично и химическо състояние на водните системи и да се
предотврати по-нататъшно им занемаряване.
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-

да се наложи управление на водите на ниво речен басейн чрез координиране

на

всички водопотребления
Около 90% от населението на страната се снабдява с вода от подземни води т.е. от
кладенци, сондажи и извори. Почти в цялата страна се наблюдава спад в нивото на изпомпване
на водоносните пластове. В повечето случаи това се дължи на пробиване на други употреби в
експлоатацията на една и съща хидросистема. Освен това големите течове и повредите във
водоснабдителните мрежи (които достигат до 35%) допринасят за проблема.
Влошаването на качеството на водните ресурси се причинява от промишлени отпадъци,
отпадъци от земеделската и животновъдска дейност, големия натиск върху крайбрежните и
островните водоносни хоризонти и т.н.

Начини за използване
Съгласно член 10 от Закон 3199/2003, в който се посочват общите правила за използване на
водата:
1. Начините за използване на водата могат да бъдат разделени на водоснабдяване,
напояване, за промишлени цели, използване за производство на енергия и в туризма.
Използването на водата за водоснабдяване има приоритет по отношение на качеството
и количеството, в сравнение с всеки друг вид употреба.
2. За всеки начин за използване се прилагат следните правила, които се вземат предвид в
Плановете за управление на водата:
а) Всеки начин на употреба трябва да има за цел устойчивото и балансирано
задоволяване на нуждите за развитие, както и да гарантира дългосрочното опазване на
водата, достатъчното количество на запасите и запазването на нейното качество, поспециално намаляването и предотвратяване на замърсяването ѝ.
б) Задоволяването на нуждата от потребление на вода се удовлетворява въз основа на
ограниченията и възможностите на водните запаси, като се взема предвид
необходимостта от поддържане на екосистемите и баланса, който е необходимо да се
поддържа между изпомпването и презареждането на подземните води. Нуждите от
потребление на вода се задоволяват, доколкото е възможно, на ниво район на речен
басейн. При управлението на водите трябва да се гарантира икономията на вода чрез
използване на технически методи, финансови стимули и инструменти.
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Земеделие
Потреблението на вода за селскостопански цели включва водата, използвана за
напояване на културите и за задоволяване на нуждите на селскостопански животни.
Най-голямо количество сладка вода, средно около 70% в световен мащаб, се използва
в земеделието. Повечето напоителни системи обаче не са толкова ефективни. При тях се
наблюдават загуби до 60%, което води до разхищение на вода. В същото време техният начин
на работа представлява риск за околната среда и хигиената.
Водоползване за домашни цели
Домашното потребление включва използването на вода от домакинствата, търговските
предприятия и обществените и общински услуги. В рамките на домашното потребление водата
се използва за пиене, приготвяне на храна, хигиена и чистота. В развитите страни хората
потребяват средно по 140-150 литра вода всеки ден, докато в доста развиващи се страни хората
изминават километри, за да осигурят няколко литра вода за ежедневните си нужди. Затова
ежедневното потребление варира от страна в страна и може значително да се отклонява от тези
средни стойности.
Водоползване от промишлеността
Промишленото потребление е потреблението на вода от промишлени и занаятчийски
единици, които не са свързани с общинската водопроводна мрежа.
В Гърция 83% от използваната вода се потребява за напояване, 1% в животновъдството,
13% във водоснабдяването и 3% в промишлеността и за производството на енергия. Найвисокото общо потребление е регистрирано в Тесалия, а най-ниското - на Егейските острови и
в Епир.
Водоползване за производството на енергия
Водата, изпомпвана за производството на енергия, се счита за не-потребяващо
водоползване и представлява 30% от общото водоползване в Европа. Като цяло, количеството
изпомпвана вода за охлаждане далеч надвишава това, което се ползва при всички други
промишлени приложения. В общи линии обаче, водата, използвана за охлаждане, се връща
непроменена в кръговрата на водата, с изключение на повишаването на температурата ѝ и може
би известно незначително замърсяване.
Водоползване в туризма
В Средиземноморието, най-малко половината от туристите се настаняват в
крайбрежните райони, удвоявайки населението им. Туризмът оказва голям натиск върху тези
местности. Въздействието му върху количеството на водата зависи от наличието на вода по
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отношение на местоположението и времето на водоползване, както и от
способността на водоснабдителната мрежа да задоволи търсенето в пикови периоди.
Интензивността на използване на природни ресурси от туризма може да се окаже в
конфликт с други нужди, особено в райони, където водните ресурси са оскъдни през лятото,
както и с други сфери на дейност като селското и горското стопанство. Неконтролираното
развитие на туризма е довело до влошаване на качеството на околната среда, особено в
крайбрежните и планинските райони.
Обезсоляване
Първоначално, технологиите за обезсоляване на морската вода се са основавали на
рафиниране. Разработването на по-ефективни технологии (като обратна осмоза) значително е
намалило разходите за обезсоляване (по-малко от 1 евро на кубичен метър). Въпреки това тази
техника все още е значително по-скъпа от доставката от конвенционалните източници
(повърхностни и подпочвени води). Следователно обезсоляването на морска вода или солени
подпочвени води се прилага главно в райони, където не са налични други източници.
Обезсоляването на морската вода в Испания се оценява на около 0,22 кубични километра
годишно. Въпреки че този обем е малък в сравнение с общия обем на възобновяемите водни
ресурси в страната (111 кубични километра годишно), представлява значителна част от
ресурсите в областите, в които се прилага технологията (главно на Канарските и на Балеарските
острови). В Гърция функционират пет инсталации за обезсоляване, всички те разположени на
острови.
Обезсоляването може да причини деградация на крайбрежните местообитания, ако
концентрираната сол не се премахва по подходящ начин.

Начини за опазване и пестене
Опазване
Защитата и подобряването на екологичното и химичното състояние на водата и водните
обекти (реки, езера, водоносни пластове, крайбрежни зони) могат да бъдат постигнати чрез
ограничаване на различни химични вещества и замърсители в ежедневието ни, които са доказано
вредни за водните ресурси и могат дори да доведат до тяхната непригодност.
Начин да намалим замърсяването е да избягваме употребата на почистващи препарати,
шампоани, пяни, бои и масла, които след като бъдат използвани, попадат в морето или
подземните води чрез канализацията.
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По-специално трябва:
o

Да не изсипвате, в мивката или в тоалетната, никакви бои или масла, които са етикетирани
като "вредни за околната среда";

o

Да не изхвърляте остатъци от храна в мивката;

o

Да не изхвърляте батериите в тоалетната;

o

Да използвате почистващи и козметични продукти, шампоани и душ гелове, които са
щадящи за околната среда.
Пестене
Трябва всички да осъзнаят, че водата, този основен елемент на живота, е оскъдна не

само у нас, но и в много други страни по света и ние имаме отговорността и задължението да я
управляваме правилно и да полагаме всички възможни усилия да я пестим.
Начините за пестене на вода са много и ви препоръчваме да следвате предложенията по-долу,
за да осигурите възможно най-доброто използване и на последната капка.
•

Редовно проверяваме хидравличната инсталация у дома за ранна диагностика на
всякакви

течове

и

предприемаме

необходимите

мерки

за

отстраняване

на

неизправностите.
•

Грижим се незабавно да поправим капещи кранове, тъй като повреден кран, дори капещ
капка по капка, може да доведе до разхищаването на няколко тона вода.

•

Тоалетната консумира значително количество вода в домакинството. Поставяме
пластмасова бутилка с пясък в казанчето на тоалетната, за да ограничим потребяваната
вода.

•

Използваме нови системи и уреди за пестене на вода.

•

Предпочитаме да си вземем душ, без да оставяме водата да тече ненужно, когато се
сапунисваме. Докато потече топлата, събираме студената вода в кофа.

•

Приканваме и съветваме децата да не играят с вода във ваната, в двора или някъде
другаде.

•

Винаги мием зъбите си със затворен кран на чешмата, докато трае четкането.

•

При бръснене не оставяме водата да тече, а използваме малко количество вода в
подходящ съд.

•

Използваме пералните и миялни машини, само когато са пълни, винаги избирайки
икономична програма.

•

Измиваме плодовете и зеленчуците си в купа, а по-късно използваме същата вода при
поливането на цветята.
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•

Поливаме цветята и растенията с лейка в ранна утрин или късно следобед,

когато

изпарението е ограничено.
•

Използваме гъба и кофа за измиване на автомобила, а не за маркуч.

•

Почистването на веранди и други открити площи можем да извършваме с измитане и
избърсване с парцал. Избягваме използването на маркуч.

•

Поемаме инициативата и незабавно се обаждаме на властите при изтичане и загуба на
вода по улиците. Не чакаме някой друг да го направи.
Във Франция повторното използване на отпадни води е станало част от местната

политика за управление на водните ресурси. Той се прилага главно в южната част на страната и
в крайбрежните райони, за справяне с местния недостиг на вода. Изчислява се, че в Португалия,
обемът на пречистените отпадни води е около 10% от нуждите от вода за напояване в сухи
години и между 35000 и 100000 хектара могат да бъдат напоявани с пречистени отпадни
води. В Испания общият обем на повторно използвани отпадни води се оценява на 0,22 кубични
километра годишно и се използва главно за напояване в селското стопанство (89%), на места
за отдих и голф игрища (6%), за общинско ползване (2%), за екологични нужди (2%) и за
промишлеността (1%).
Липсата на вода е един от най-критичните проблеми, пред които е изправено
човечеството. Водата е благо, което природата, изглежда, ще ни дарява във все по-малки
количества. Затова е наложително да я използваме правилно и да ограничим разхищаването ѝ.
Отделни дейности за пестене на вода в училище. Измерване на потреблението на вода.
Първоначалното измерване на потреблението на вода може да бъде направено чрез сравняване
на сметките за вода в различни години. Също така се предлага да се сравнят показанията за
еднакви периоди, напр. януари-февруари, март-април, май-юни. Проверката за течове може да
се извърши чрез сравняване на показанията на водомера в петък, веднага след като училището
остане без ученици, и в понеделник рано сутрин, преди началото на часовете. След проверката,
ако се установи, че в показанията на водомера има разлика, това сочи наличието на течове. В
този случай училището трябва да се свърже с компетентната община за поправка и справяне с
течовете. По време на ремонта могат да бъдат монтирани и устройства, пестящи вода.
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Кръгова икономика
Повторно използване на вода
Повторно използване на вода е използването на отпадни води от дадена употреба, като
обработка на битови отпадни води, за друго водоползване, като напояване на ландшафта. Водата
за многократна употреба трябва да се потребява с благотворна цел и в съответствие със
специфични правила (като местни разпоредби за повторно използване на водата). Факторите,
които трябва да се вземат предвид в програмата за повторно използване на вода за
промишлеността, включват:
•

Откриване на възможности за повторно използване на вода;

•

Определяне на минималното допустимо качество вода, необходима за тази
употреба;

•

Разпознаване на източници на отпадни води, които отговарят на изискванията за
качество на водата и

•

Определяне на режима на пренос на вода за новата употреба.

По отношение на количественото управление на водните ресурси, повторното
използване на отпадни води е от голяма полза, тъй като намалява търсенето на повърхностни и
подземни води. Най-голямата полза от програмите за повторно използване на вода е ,може би,
техният принос за забавянето или премахването на необходимостта от увеличаване на
снабдяването с питейна вода и капацитета на пречиствателните съоръжения, както и
намаляването на разходите за канализационни тръбопроводи в морето.
Множество приложения на тази техника се срещат в поливното земеделие, парковете,
зоните за отдих, голф игрища и др. Опростено пречистване на водата обикновено се извършва,
за да се гарантира минимално приемливото качество на водата, която ще се използва повторно.
Налице са малко научни изследвания и данни за повторното използване на отпадни води и са
необходими допълнителни проучвания, оценяващи дългосрочните ефекти от напояването с
третирани отпадни води върху почвата и земеделието.
Пречистване на вода
Рециклиране на вода е повторното използване на вода със същото приложение, за което
е използвана първоначално. Може да се наложи рециклираната вода да бъде обработена преди
нейната повторна употреба, напр. рециклиране на ниво сграда или или с други думи рециклиране
на полу-мръсна вода ("сива вода").
Събиране на дъждовна вода
От векове хората са разчитали на събирането на дъждовна вода, за да посрещат нуждите
на домовете, почвата, животновъдството и земеделието. Преди разработването на големи

Страница | 60
НАРЪЧНИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА“

централизирани водоснабдителни системи, дъждовните води са били събирани от
покривите и са се съхранявали локално в резервоари. Възобновеният интерес към този подход
се е появил, поради нарастващите разходи на екологията и икономиката за водоснабдяване от
централизираните водоснабтителни системи или сондажи и възможните икономии на разходи и
енергия, свързани със системите за събиране на дъждовна вода.

Водата вкъщи – Водата в училище
Днес в домакинството се използва голямо количество вода. Въпреки че водата, която
използваме ежедневно, варира от страна на страна и от сезон на сезон, всеки ден пием, или
потребяваме при готвене, от два до три литра вода на човек.
Приблизително 145 литра дневно потребяваме в тоалетната, банята, грижа за тялото,
изпиране на дрехи и измиване на чинии, почистване на къщата, поливане на цветята. При все
това е изчислено, че човек се нуждае от около 50 литра вода дневно, за да посрещне личните
си нужди и нуждите на домакинството. В развитите страни обаче използваме количества вода
до 400 литра вода на човек! Когато използваме вода, често не я разхищаваме, но пък я
замърсяваме! Почистващите препарати и другите химикали, които изсипваме във водата, ако не
бъдат отстранени, се озовават в дивата природа.
Потребление на вода в банята.
В банята използваме най-много вода, като дори „изхвърляме“ 40% от нея в тоалетната.
Всеки път, когато пускаме водата в тоалетната, потребяваме 9-16 литра чиста питейна вода, т.е.
около 6 до 10 големи бутилки вода. Голямо количество вода се разхищава и в банята, където
консумираме около 15 литра на минута, т.е. 10 големи бутилки вода.
Практики за пестене на вода в училище
•

Проверете цялото училище за течове и се уверете, че са направени необходимите
смени на тръби или ремонти.

•

Проверявайте потреблението на вода често, чрез сравняване на показанията на
измервателния уред.

•

Уверете се, че казанчетата са настроени да консумират възможно най-малко
количество вода. Запознайте се с възможността за инсталиране на устройства за
пестене на вода.

•

Често проверявайте крановете и поправяйте течовете. Ако е възможно, монтирайте
смесители, които спират сами.

•

Информирайте учениците как да пестят вода и колко важно е това.
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•

Уверете се, че поне един от училищните работници знае как да спре
водоподаването, ако е необходимо.

•

Поливайте училищната градина рано сутрин или следобед.

Учениците могат да бъдат насърчени да споделят мнението си и да обмислят как биха
могла да бъде използвана спестената вода. Например, да бъдат попитани в продължение на
колко дни един човек би пил спестената вода? За колко къпания би стигнала? Колко вода би
могла да бъде спестена, ако всички ученици от училището участваха в подобни усилия?
Разпространяване на идеята за пестене на вода в училище.
В рамките на пилотното изпълнение на проекта, от „Анатолики“ АД е произведена игра
за под, подходяща за деца от яслите, детските градини, началното и основно училище. В играта,
под формата на въпроси, са изброени следните добри практики в използването на водата:
1. Браво! Затвори крана на чешмата, докато си миеше зъбите! Отиди 2 квадрата напред!
2. Браво! С водата, останала в чашата, поля едно цвете! Отиди 2 квадрата напред!
3. Остави крана на чешмата постоянно отворен по време на къпане. Върни се на старта.
4. Миеше с маркуча по обедно време. Отиди 3 квадрата назад.
5. Изми си ръцете и затвори крана на чешмата добре! Отиди 1 квадрат напред!
6. Браво! Събра дъждовната вода и поля цветята! Отиди 4 квадрата напред!
7. Поля цветята с маркуча по обедно време. Върни се 2 квадрата назад.
8. Браво! Изми велосипеда си, използвайки кофа! Отиди 2 квадрата напред!
9. Браво, стана детектив! Затвори всички кранове на чешмите в училището, които
съучениците ти бяха забравили! Хвърли отново зара!
10. Всеки път, когато ти се допие вода, взимаш чиста чаша. Напълни мивката. Отиди 1
квадрат назад.
11. Изхвърли боклук в морето. Той може да бъде изяден от рибата и да замърси водата.
Отиди 3 квадрата назад.
12. Браво! Каза на съучениците си да не си играят с водата от чешмата! Отиди на финала!

Замърсяване на водите
Съгласно Закон № 3199/2003:
„Замърсяване“ означава директно или индиректно вкарване на вещества във въздуха,
водата или почвите в резултат на човешка дейност, което може да бъде опасно за човешкото
здраве или качеството на водните екосистеми или на земните екосистеми, пряко зависещи от
водните, и което се изразява в увреждане или нарушаване на материална собственост,
устройства и други позволени начини за използване на околната среда.
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„Състояние на повърхностните води“ е общ израз на състоянието на
повърхностен воден обект, определено от най-лошото му екологично състояние и химичното
му състояние.
„Добро състояние на повърхностните води“ означава състоянието, постигнато от
повърхностния воден обект, когато и екологичното, и химичното му състояние са поне добри.
„Състояние на подземните води“ е общ израз за състоянието на подземните водни
обекти, определено от най-лошото му количествено състояние и химичното му състояние.
„Добро състояние на подземните води“ означава състоянието, достигнато от подземния
воден обект, когато и количественото, и химичното му състояние са поне добри.
„Екологично състояние“ е израз на качеството на структурата и функционирането на
водните екосистеми, свързани с повърхностните води, класифицирани в съответствие
с президентския указ, предвиден в параграф 1 на член 15.
„Добро екологично състояние“ е състоянието на повърхностния воден обект,
класифициран така в съответствие с параграф 1 на член 15.
„Добър екологичен потенциал“ е състоянието на силно модифициран или изкуствен
воден обект, класифициран така в съответствие със съответните разпоредби на параграф 1 на
член 15.
„Добро химично състояние на повърхностните води“ означава химичното състояние,
което се изисква за постигане на екологичните стандарти за повърхностните води, както са
определени в съответствие с президентския указ, предвиден в параграф 1 на член 15.
„Добро химично състояние на подземните води“ означава химическото състояние на
подземни води, което отговаря на всички условия, определени в президентския указ, цитиран в
параграф 1 на член 15.
„Опасни вещества“ означава вещества или групи от вещества, които са токсични,
устойчиви и в състояние да се акумулират биологично, както и други вещества или групи от
вещества, за които се счита, че могат да бъдат приравнени към горните.
„Приоритетни вещества“ са вещества, определени в съответствие с член 9, параграф 2.
Сред тези вещества има "приоритетните опасни вещества", което означава вещества,
определени в съответствие с разпоредбите на този член, за които следва да се предприемат
мерки в съответствие с член 9.
„Екологични

качествени

стандарти“

означава

концентрацията

на

определени

замърсители или група замърсители във водите, седимента или живата част на екосистемата,
която не трябва да бъде превишавана, за да не се застрашат човешкото здраве и околната среда.
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Замърсяването на повърхностните и подземните води произтича от натиска,
причинен от антропогенните дейности, извършвани в системата на речните басейни. Анализът
DPSIR осигурява възможност за мониторинг и оценка на размера на натиска. На фигурата,
която следва, е показано разделението, следвано от DPSIR анализа, основните движещи сили
(D) и натиска (P), засягащи подпочвените води, състоянието (S) и въздействието (I) върху
водата и свързаните с тях и зависими водни и сухоземни екосистеми. Реакциите (R) включват
програми за действие от страна на съответното законодателство на Общността (по-специално
Програмите с мерки на Рамковата директива за водите).
D

P

S

I

(Driving force)

Натиск (Presure)

Състояние (State)

Въздействие (Impact)

Земеделие

Изхвърляне на отпадъци

Екологични условия

Природа и

Движещи сили

Промишленост
Енергетика

Околна среда
Използване на земята

Транспорт
Услуги

•

Физически

•

Химически

Здраве

Водоползване

Домакинства

Реакции
(Response)
R
(Източник:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/pdf/brochure/el.pdf)
Редица директиви и насоки на ЕС бяха хармонизирани с гръцкото законодателство, за
да се гарантира устойчивостта на водоползването. Потребителите на вода са свързани с
водоснабдяването, напояването, жилищното, промишлено и туристическо развитие. Във
фигурата, която следва, са споменати области, обхванати от европейското законодателство и
пряко или косвено свързани с опазването на водите. Списъкът, разбира се, става много подълъг, от година на година, тъй като защитата на водните ресурси е от първостепенно значение
за хората.
За замърсяването на водата се счита всяко намаляване на количеството, което влияе на
самопочистването ѝ, извършвано чрез биологични и геохимични цикли, и я прави неподходяща
за употреба. Под термина „замърсяване“ на вода се разбира всяка промяна в нейните физически,
химически и биологични характеристики, която може да има вредно въздействие върху живите
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организми. Когато биологичните промени включват наличието на патогенни,
особено за хора, микроорганизми, се използва терминът „инфектиране“.
Основните източници на замърсяване, които първоначално влошават повърхностните води и
след това водоносните пластове, могат да бъдат класифицирани в следните категории:
•

Градски отпадни води - от градове и населени места, пренасяни през
канализационната мрежа до различни водоприемници.

•

Индустриални отпадъци, които могат да са сходни по състав и замърсители с
градските отпадни води или да съдържат други замърсители, потенциално токсични
и опасни за живите организми. Промишленото замърсяване е и топлинното
замърсяване от промишлени инсталации, които използват вода за охлаждане на
машините си.

•

Замърсяване с нефт, което може да се дължи на течове в резервоара за съхранение
или дори на аварии, напр. нефтени разливи поради потъването на танкери.

•

Поливане и оттичане на вода от обработваема земя, съдържаща торове и/ или
пестициди.

•

Фуражни отпадъчни води, по-специално течни отпадъци от единици за интензивно
отглеждане на животни, като свинеферми, кравеферми, птицеферми.

•

Газообразни замърсители, които са пренасяни на дълги разстояния и накрая се
оказват в почвата и водата.

Библиография
• UNEP. 2003. Water World: Children’s voices. An educational booklet on water for children.
• www.eydap.gr
• Закон № 3199/2003 за опазването и управлението на водите

Страница | 65
НАРЪЧНИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА“

Страница | 66
НАРЪЧНИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА“

РАЗДЕЛ ТРЕТИ.
МЕТОДОЛОГИЯ ДИДАКТИЧЕСКИ
ИНСТРУМЕНТИ
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ЯСЛИ –
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
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Упражнение 1
за учителя

Цел на дейността:
Разбиране на концепцията за кръговрата на водата
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Ножици, маркери, лепило, картон

Описание на дейността:
Говорим с децата за кръговрата на водата, като им задаваме прости въпроси за това
къде мислят, че отива водата и как я използваме, за това как реките и езерата се пълнят с вода
и дали в морето водата е същата.
Изрязваме стрелките, които изобразяват капките (винаги под надзора на педагог),
слънцето, реките, водните пари и облаците, и оставяме децата да ги поставят върху картон.
Проверяваме дали са ги поставили правилно, и се обръждат, а след това лепим изображенията
върху картона и добавяме думите.
След като завършим колажа, можем да го сложим на стената на класната стая и през
някой дъждовен ден да си припомним отново кръговрата на водата.
Упражнение 1
за децата

Страница | 71
НАРЪЧНИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА“

Страница | 72
НАРЪЧНИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА“

Страница | 73
НАРЪЧНИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА“

Упражнение 2
за учителя

Цел на дейността:
Да разберат значимостта на водата
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Карта на Гърция, на нашата област
Описание на дейността:
Питаме децата дали са виждали морето и какво ги е впечатлило. Насочваме разговора към това
колко голямо е морето и колко много вода има в него. Питаме от къде морето се пълни с вода
и обясняваме, че водата тече към морето чрез реките. След това питаме дали са виждали някъде
другаде много вода и дали знаят, че това са езера и че са много важни, защото в тях живеят
много животинки, а реките са много важни, защото осъществяват преноса на вода.
След това отиваме до карта на нашата област и питаме децата дали някога са виждали реки или
езера и дали знаят имената им.
След това им показваме изображения на реки, езера и море и ги приканваме да ги назоват, за
да проверим дали разбират понятията.
Как децата разбират значението на водата?
Информационни материали:
Раздел Втори
Подраздел 2.3
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Упражнение 2
за децата
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Упражнение 3
за учителя

Цел на дейността:
Децата да разберат връзката между водата и живота
Какви материали или средства ще са ни необходими:
3 саксии с растения (напр. босилек)
Картон за схемата на поливане
Описание на дейността:
Разговаряме с децата за нашите ежедневни навици и за това каква вода потребяваме. Питаме
ги дали имат растения и животни у дома и дали помагат в грижите за тях.
Разпечатваме схемата за поливане и изрязваме много лейки. Слагаме схемата на всяка саксия,
и когато я поливаме, поставяме лейка на съответния ден.
Показваме растенията на децата и обясняваме програмата за поливане (първото ще поливаме
всеки ден, второто - на всеки 3 дни, а третото – веднъж седмично). След това наблюдаваме
какво се случва след една седмица, след десет дни ... и разговаряме с децата за това колко е
важна водата за всички живи организми.
Информационни материали:
Раздел Втори
Подраздел 1.3
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Упражнение 3
за децата

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя
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Упражнение 4
за учителя

Цел на дейността:
Децата да разберат връзката между климата и водата
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Картон, лепило
Описание на дейността:
Използвайки като повод много горещ или дъждовен ден, обсъждаме с децата връзката
между климата и водата. Разговаряме за екстремните метеорологични явления и обясняваме как
се причиняват наводненията.
Разпечатваме капките, изрязваме ги и ги залепваме върху картон, веселата от едната
страна и тъжната от другата, за да направим плакати, които даваме на децата да държат.
След това създаваме пътечка с препятствия в класната стая и всички капки заедно се
опитват да преминат по пътечката, но там където тя е много тясна и не се побират едно до друго,
на децата ще се наложи да излязат извън очертанията и ще трябва да обърнат плаката откъм
тъжните капки, така че им обясняваме, че когато поставяме пречки и водата не може да премине,
се образуват наводнения.
Информационни материали:
Раздел Втори
Подраздел 1.3
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Упражнение 4
за децата
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Упражнение 5
за учителя

Цел на дейността:
Децата да се запознаят с традиции и обичаи, свързани с водата
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Снимки от списания, вестници, интернет, лепило, картон
Описание на дейността:
Прибягваме към Интернет, за да намерим обичаи (като Богоявление, Пеперуда) от нашата
област, свързани с водата. Учим децата на стихотворения и песни за тях.
Можем да илюстрираме стихотворенията с изображения.
Информационни материали:
Раздел Втори
Подраздел 1.4
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Упражнение 5
за децата
Рекичка (от Захариас Папантониу)
- От где си, рекичке?
- От тази планина.
- Как казват дядо ти?
- Облак в небеса.
- А коя е майка ти?
- Бората.
- Защо дойде на земята?
- Нивя да полея,
мелници да завъртя.
- Поспри мъничко да те видим,
добра ни рекичке.
- Бързам през глава да тръгна,
на морето брега да срещна.
Седем реки (Йоргос Хадзипиерис)
Потече рекичката като портокал оранжева
там дето пеперудите отиват да празнуват.
От пещерата бликна зелен извор
от люспите на дракон, който се е вчесал.
Хиляда червени сърца се подредиха във редичка
и рукна буйна червена рекичка.
Всичко, дето ще прелее, става на празник
и се изпълват със любов тварите на земята.
Думи и числа по страници си плюха на петите
за да сътворят реката теменужена.
Мечтите ни сини си тръгнаха внезапно
и се понесоха като река в безгрижието.
И накрая звездите се подредиха във редичка,
лазурната река създадоха във висините.
Текат ли текат цветните реки
сред цъфнали градини, градове, села.
Ръка за ръка в езерото отиват да се окъпят
с приказка да се залъжат.
Тогаз небето хвърля въдицата си
и изтегля от езерото всичката вода.
И се показва ярката дъга, панделка,
свързваща твърд и небеса.
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Упражнение 6
за учителя

Цел на дейността:
Да разберат, че водата се среща в три форми
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Прозрачна пластмасова купа, кубче лед
Описание на дейността:
Провежда се, след като разговаряме с децата за водата и за това, че в природата можем да я
срещнем и като твърдо вещество (лед), и като течност (солена, сладка вода), и като газ (водна
пара). За да разберат по-добре връзката между състоянието на водата и температурата, взимаме
кубче лед и го даваме на децата да го подържат, след което ги питаме какво са почувствали, дали
е било студено или горещо и дали докато е било в ръцете им е променило температурата си. В
същото време сме възврели вода и оставяме децата да сложат ръцете си върху купата, така че
да усетят изпаренията и отново ги разпитваме за изживяванията им. Тогава им обясняваме, че
когато водата се замрази, тя се превръща в лед, а когато се загрее силно - в пара, докато, ако
температурата ѝ е естествена, е течност. Тогава им обясняваме, че когато водата се замрази, тя
се превръща в лед, а когато се загрее силно - в пара, докато, ако температурата ѝ е естествена,
е течност.
Разпечатваме схемата на кухнята и молим децата да ни помогнат да поставим формите на водата
на правилните места.
Информационни материали:
Раздел Втори
Подраздел 2.1
2.2
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Упражнение 7
за учителя

Цел на дейността:
Децата да разберат защо и къде се нуждаем от водата
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Маркери, бои, материали за ръчно творчество и листа за рисуване
Описание на дейността:
Учителят започва разговор за различните употреби на водата. Пита децата за какво те самите и
семейството им използват вода у дома. Пита ги също дали могат да си представят кой друг се
нуждае от вода, за да живее, като например растения, животни и др.
След това даваме на децата работните листове и ги насърчаваме да използват синия цвят, за да
нарисуват водата, а после да ги дооцветят по желание.
Когато децата оцветят страниците, ги показваме на всички в класната стая и награждаваме
децата с думи. И накрая, задържаме се малко повече на картинката с басейна и казваме, че
водата от надуваем басейн можем да използваме отново, например, за да полеем цветята, да
измием балкона и т.н.
Информационни материали:
Раздел Втори
Подраздел 1.4
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Упражнение 9
за учителя

Цел на дейността:
Децата да разберат проблемите, създадени от хората по отношение на водата
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Чашки с вода, водоратворими бои, ножици и ластици за маските
Описание на дейността:
Обсъждаме с децата проблемите със замърсените и контаминирани води и ги молим да
ни кажат мнението си.
След като разберат простите екологични концепции за водата, можем да организираме
ролева игра.
Всяко дете избира кое животно иска да бъде, след това слагаме малко вода в чашките и
я оцветяваме с боите (така че водата в кафяво, червено, зелено, жълто и т.н. да е „мръсната“,
също така поставяме няколко чаши с чиста вода, не колкото децата, но достатъчно).
Оставяме децата да се движат свободно из класната стая и да играят ролите на животни,
а когато ожаднеят, трябва да отидат и да изберат от коя от водите в чашите да пият. Когато
всички деца са си взели чаша, ги молим да ни покажат водите си и на всеки, който е с боядисана,
учителят обяснява, че течността е мръсна и ако я изпият ще се разболеят, приканвайки ги да
видят дали има чиста вода, която да предпочетат. След това можем да проведем разговор за това
дали водата е достатъчна за всички и какво можем да направим, за да стигне за всички.
Информационни материали:
Раздел Втори
Подраздел 4
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НАЧАЛНО И ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ
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Упражнение 1
Цел на дейността:
Разбиране на концепцията за кръговрата на водата
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Изображение на кръговрата на водата, маркери
Малко информация за кръговрата на
водата:
Водата

се

изпарява,

чрез

слънчевата радиация, от морето, езерата и
т.н. Също така, не трябва да забравяме
отделянето на влага чрез листата на
растенията, т.е. транспирацията.
След като водните пари навлязат в
атмосферата, се охлаждат, кондензират и
връщат на сушата и в морето под формата
на атмосферни валежи, т.е. като дъжд, сняг, градушка и др.
Част от валежите, които падат на земята, проникват в почвата и се движат надолу,
образувайки подземните води. Количествата вода, които почвата не може да абсорбира,
образуват оттоци над и под повърхността на земята, които завършват в реки, езера и море.
Този кръговрат никога не спира. Той е безкраен и всяка капка променя формата си и се
запазва във времето, т.е. тя се трансформира от твърда към течна и газообразна, връщайки се
отново и отново (атмосферна вода).
Описание на дейността:
Учениците се разделят по групи. Те наблюдават съответното изображение (Фигура 1).
Дава им се възможност да зададат толкова въпроси, колкото им е необходимо, за да разберат
по-добре процеса. След това групите обсъждат помежду си, обменят мнения и си водят записки.
Когато са готови, групите представят пред всички записките си, описвайки кръговрата на водата.
Ако е необходимо, едната група допълва другата.
Учителят обобщава основните моменти, които обикновено са разказани и от учениците.
Тези моменти представляват и самото описание на кръговрата на водата, записвано на дъската
от някой ученик. Ако дейността се изпълнява в по-малките класове, децата могат да изработят
плакат, колаж и т.н.
Информационни материали:
Раздел Втори / Подраздел 3.1
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Упражнение 1
за учениците
Фигура 1: Отбележете с кратки бележки или опишете на листа процеса на кръговрата на водата.
(За да не разпечатваме на хартия, можем да покажем/ прожектираме следното изображение:
така НАМАЛЯВАМЕ отпечатъка си върху околната среда)
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Упражнение 2
Цел на дейността:
Децата да разберат защо и къде имаме нужда от вода. Освен това учениците да могат да описват
дейностите, извършвани от човека, както и тези, които причиняват водни проблеми, в много
случаи влошавайки качеството на водата, например, замърсяването
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Съответното изображение, химикалки или моливи, листове хартия.
Съвременният начин на живот на хората изисква все повече и повече вода. От вода се нуждаем:
•
•
•

В земеделието, за производството на храна;
В градовете, за нуждите на хората (пиене, миене, хранене и др.);
В индустрията.

Всичко това може да причини проблеми с водата:
Земеделие: За да пораснат растенията се нуждаят от вода. Когато ги напояваме с повече вода,
отколкото имат нужда, разхищаваме водата и създаваме проблем с нейното количество. Ето
защо земеделските производители трябва да използват напоителни системи, които контролират
потреблението на вода. Водата също така е изложена на риск от торовете и пестицидите, които
земеделските производители хвърлят върху растенията. Когато не ги използваме в количества,
които са необходими, те причинят много сериозни проблеми на реките, езерата и морето;
Градове: Неправилното използване на вода от хората води до намаляване на количеството ѝ,
например когато при миенето на зъби, ръце, чинии, не затваряме крана на чешмата, разхищаваме
ценната питейна вода, която не е в изобилие.
Промишленост: Производството на продукти от промишлеността обичайно създава течни
отпадъци и отпадъци, които са опасни за околната среда и често попадат във водата. Озовавайки
се в потоци, реки, езера и морета, те могат да променят качеството ѝ.
Описание на дейността:
Обсъждаме с учениците какво са антропогенни дейности и как влияят на количеството и
качеството на водата. Учениците се разделят по групи. Наблюдават съответното изображение
(Фигура 2). Задават толкова въпроси, колкото смятат, че са им необходими за по-доброто
разбиране на процеса, както и въпроси, свързани с темата на работния лист. След това групите
обсъждат помежду си, обменят мнения и си водят записки. Когато са готови, групите представят
пред всички онова, което са записали, като описват – отбелязват антропогенните дейности и
дейности, които оказват влияние върху водата. Ако е необходимо, едната група допълва
другата. Ораторът, насърчаващ дейността обобщава основните моменти, които обикновено са
разказани и от учениците.
Информационни материали: Раздел Втори / Подраздел 4
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Упражнение 2
за учениците
Наблюдавайте картината. Можете ли да разпознаете къде е необходима водата? А къде се
получава нейното разхищение? Какви са източниците на замърсяване?
(За да не разпечатваме на хартия, можем да покажем/ прожектираме следното изображение:
така НАМАЛЯВАМЕ отпечатъка си върху околната среда)
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Упражнение 3
за учителя

Цел на дейността:
Децата да получат разбиране за проблемите, свързани с водата (замърсяване – инфектиране).
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Материали за плакати, дрехи
Описание на дейността:
Разговаряме с децата за проблемите, свързани с водата. Позоваваме се на понятия като
замърсяване, инфектиране. След като децата разберат екологичните понятия, свързани с водата,
можем да организираме дебат.
Разделяме децата на отбори и им задаваме тема. По-долу е предложен сценарий. Можем обаче
да поставим на децата за задача да намерят някоя в интернет или сами да им предложим.
Движете се според възрастта и образователните цели, които сте си поставили.
Също така им се дава таблицата с решения, която се намира в листа с дейност 3 за учениците.
Въображаемата сцена в тази дейност се разполага в кметството, където местни организации,
граждани, представители отиват да протестират срещу водните проблеми в своя район. Децата
биват насърчавани да развиват диалог помежду си и в зависимост от ролята си да застават в
защита на позициите си и да правят предложения.
По-конкретно:

Сценарий:
Местните вестници съобщават, че в района ще бъде построен завод, който ще промени облика
на мястото. Мнозина се опасяват от замърсяване. Заводът ще бъде близо до една от найкрасивите гори в района, която включва и малка влажна зона. В местната общност се създават
сътресения и напрежение. Различни групи, както и ръководните кадри (кмет, местен съвет,
опозиция), обикновени граждани, безработни, земеделски производители, търговци. екологични
организации, журналисти и т.н., си разменят аргументи за това дали заводът трябва или не трябва
да бъде построен.
Учениците оформят таблицата с решения.
Информационни материали:
Раздел Втори
Подраздел 4
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Упражнение 3
за учениците

Сценарий:
Местните вестници съобщават, че в района ще бъде построен завод, който ще промени облика
на мястото. Мнозина се опасяват от замърсяване. Заводът ще бъде близо до една от найкрасивите гори в района, която включва и малка влажна зона. В местната общност се създават
сътресения и напрежение. Различни групи, както и ръководните кадри (кмет, местен съвет,
опозиция), обикновени граждани, безработни, земеделски производители, търговци. екологични
организации, журналисти и т.н., си разменят аргументи за това дали заводът трябва или не трябва
да бъде построен.
Оформете таблицата с решения.
По-долу е предложена таблица с решения. Тя може да се възпроизведе на дъската в класната
стая или върху картон.
ТАБЛИЦА С РЕШЕНИЯ
ИЗБОР 1

ИЗБОР 2

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗБОР 1

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗБОР 2

ПРОБЛЕМ
......................................................................................................................................... .................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
РЕШЕНИЕ:
................................................................................................................................................................ ..............
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Упражнение 4
за учителя

Цел на дейността:
Разбиране на понятието за кръговрата на водата.
Експеримент.
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Тенджера, газов котлон
Описание на дейността:
Описваме на учениците следния процес:
•

Възваряваме тенджера с вода;

•

Наблюдаваме парата, която се надига;

•

Покриваме съда със стъклен капак или
чиния. Ще се образуват капки вода. Тази
влага (водна пара) е резултат от изпаряването
на водата, причинено от загряването.

Обясняваме на учениците, че подобно изпаряване се
извършва в голям мащаб в природата. Топлината на
слънцето изпарява вода от морето, реките, езерата и т.н.
Така се формират водните пари и дъждът!
След това даваме долупосочения работен лист и оставяме
учениците да опишат целия процес.
Информационни материали:
Раздел Втори
Подраздел 3.1
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Упражнение 4
за учениците
Какво наблюдавате? Можете ли да опишете процесите, като използвате следните природни
картини? Можете ли да ги поставите в правилния ред?
ИЗОБРАЖЕНИЯ:
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Упражнение 5
за учителя

Цел на дейността:
Значимостта на водата и позоваване на наблюдаваните проблеми, свързани с нея.
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Снимки или карта или глобус.
Описание на дейността:
Разглеждаме снимки или картата на Гърция, дадена по-долу, или дори глобус. Могат да бъдат
използвани снимките по-долу или каквито и да е други изображения и карти, с които
разполагаме в училище.
Обясняваме, че синият цвят се използва за изобразяване на водата.
Питаме учениците какво забелязват. Дали познават някои гръцки реки, езера и морета.
Назоваваме колкото се може повече и ги молим да направят същото. Започваме дискусия за
количеството на водата и дали то е достатъчно за всички.
Информационни материали:
Раздел Втори
Подраздел 4
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Упражнение 5
за учениците
Разгледайте картата, която сте получили или картата, която вашият учител е донесъл в класната
стая. Виждат се гръцките реки, езера и морета. Можете ли да напишете имената на някои от тях?
Водата е голяма или малка част от изображението, което виждате? Знаете ли дали тя е достатъчна
за всички?
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Упражнение 6
за учителя

Цел на дейността:
Пестене на водата.
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Таблица с картинки, молив.
Описание на дейността:
Разговаряме с учениците за потреблението на водата. Насочваме дискусията върху водата,
която използваме у дома и в училище. Обсъждаме какво можем да направим, за да я опазим
като количество и качество. Молим учениците за тяхното мнение и идеи. В таблица, дадена подолу са изброени някои идеи за пестенето на вода. Разделете учениците на групи, разпечатайте
или, още по-добре, покажете им Упражнение 6 за ученика. Оставете учениците да работят по
групи, да обменят мнения и мисли, насърчавайки търсенето и оформянето на идеи. Когато
групите са готови, те ще представят своите мисли пред всички. Задавайки въпроси и идеи,
насочете учениците да обсъдят колкото е възможно по-обширно темата за спестяването и
опазването на водата.
Информационни материали:
Раздел Втори
Подраздел 4
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ВИД ПОТРЕБЛЕНИЕ

КАК

ПЕСТИМ

ИЛИ

ОПАЗВАМЕ

ВОДАТА?

Никога не пълним ваната!!!
Предпочитаме да си вземем душ!!!

Затваряме крана на чешмата, когато си
мием зъбите.

Затваряме крана на чешмата, когато мием
чиниите.

1. Внимаваме, когато в училище пием
вода, да не забравим крана на чешмата
отворен.
2. Не оставяме отворени крановете на
чешмите в тоалетните.
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Редовно проверяваме за течове вкъщи!!!
Когато открием теч, незабавно викаме
водопроводчика.

Не поливаме по обяд и никога с маркуч!!!
Използваме лейка!!!

Внимателно или изобщо не използваме
химикали вкъщи и в училище.
Можем

да

си

приготвим

домашни

почистващи препарати.

Внимаваме къде хвърляме отпадъците си
и

винаги

използваме

правилните

контейнери.
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Упражнение 6
за учениците
Разгледайте следната таблица и картинките.
Какво можем да правим, за да пестим вода?
(следва същата таблица, но с празна дясна колона, само с картинките вляво)
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ГИМНАЗИЯ
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Упражнение 1
за учителя

Цел на дейността:
Разбиране на концепцията за кръговрата на водата
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Изображение на кръговрата на водата, маркери, листа хартия.
Малко информация за кръговрата на водата:
Водата се изпарява, чрез слънчевата радиация, от морето, езерата и т.н. Също така, не трябва да
забравяме отделянето на влага чрез листата на растенията, т.е. транспирацията.
След като водните пари навлязат в атмосферата, се охлаждат, кондензират и връщат на сушата
и в морето под формата на атмосферни валежи, т.е. като дъжд, сняг, градушка и др.
Част от валежите, които падат на земята, проникват в почвата и се движат надолу, образувайки
подземните води. Количествата вода, които почвата не може да абсорбира, образуват оттоци
над и под повърхността на земята, които завършват в реки, езера и морета а част от тях
обогатяват почвената влага.
Така част от повърхностната и подземната вода завършва в морето, където се нагрява, изпарява
и образува водни пари, започвайки отново процеса на кръговрата на водата. Този кръговрат
никога не спира. Той е безкраен и всяка капка променя формата си и се запазва във времето,
т.е. тя се трансформира от твърда към течна и газообразна, връщайки се отново и отново
(атмосферна вода).
Описание на дейността:
Учениците се разделят на групи. Те наблюдават съответното изображение (Фигура 1). Дава им
се възможност да зададат толкова въпроси, колкото им е необходимо, за да разберат по-добре
процеса. След това им даваме време (колкото счетем за необходимо) и групите обсъждат
помежду си, обменят мнения и си водят записки. Когато са готови, групите представят пред
всички записките си, описвайки кръговрата на водата. Ако е необходимо, едната група допълва
другата.
Учителят обобщава основните моменти, които обикновено са разказани и от учениците. Тези
моменти представляват и самото описание на кръговрата на водата, записвано на дъската от
някой ученик.
Информационни материали:
Раздел Втори
Подраздел 3.1
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Упражнение 1
за учениците
Фигура 1: Отбележете върху изображението или опишете на лист хартия процеса на кръговрата
на водата.
(За да не разпечатваме на хартия, можем да покажем/ прожектираме следното изображение:
така НАМАЛЯВАМЕ отпечатъка си върху околната среда)
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Упражнение 2
за учителя

Цел на дейността:
Децата да разберат защо и къде имаме нужда от вода. Освен това учениците да могат да описват
дейностите, извършвани от човека, както и тези, които оказват влияние върху водата. Да
разпознават кои от тях, при определени условия, могат да влошат качеството на водата,
например, да я замърсят.
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Съответното изображение, химикалка или молив, лист хартия.
Допълнителна информация:

Антропогенни дейности:
•

Териториално и селищно развитие (концентрация на хора в градовете)

•

Земеделие

•

Промишленост

•

Туризъм

•

Прекомерен риболов

Горепосочените антропогенни дейности могат да окажат влияние върху количеството и
качеството на водата:
•

Селищно развитие: Водата, необходима за задоволяване на нуждите на хората, е под натиск
от увеличеното потребление и използването на химикали. Неправилното използване на
водата води до намаляване на нейното количество, напр. не затваряме крана на чешмата,
когато мием зъби, ръце, чинии. Освен това градските отпадни води, които достигат до
околната среда чрез канализацията, често са наситени с химикали и я замърсяват.
Химикалите се съдържат в почистващите препарати. Те трябва да се използват разумно, а
някои от тях изобщо, напр. хлор.

•

Земеделие:
1. Количествени проблеми, когато не се използват напоителни системи, контролиращи
разхищението и намаляващи потреблението;
2. Проблеми с качеството, дължащи се на неправилното използване на торове и пестициди
и на засоляването (приток на морска вода) поради свръх изпомпване. Проблемите с
качеството влияят на подпочвените и повърхностните води.

•

Промишленост: Замърсяване от промишлени отпадъци.
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•

Туризъм: Туристите са склонни да третират водата като лукс. Така че, по време

на

престоя си, те използват водата, без да се замислят. Голямата концентрация на хора за
ограничен период от време и в затворено пространство предизвиква силен натиск върху
околната среда. Природните ресурси на тези райони, като водата, се потребяват и понижават
качеството си в значителна степен, като същевременно се увеличава обемът на генерираните
отпадъци.
•

Прекомерен риболов: по-интензивното извършване на риболов, често в сезона, когато
рибата хвърля хайвера си, използването на дънни теглени съоръжения и незаконни
риболовни съоръжения (динамит и химикали) значително са намалили популациите на
улова. Пластмасовите мрежи и инструменти, изоставени в морето, замърсяват водата. Това
се отразява негативно на екологичното качество на морската вода.

Описание на дейността:
Обсъждаме с учениците какво са антропогенни дейности и как влияят на количеството и
качеството на водата.
Учениците се разделят на групи. Оставяме им време да наблюдават съответното изображение
(Фигура 2) и да задават толкова въпроси, колкото смятат, че са им необходими за по-доброто
разбиране на процеса. След това групите обсъждат помежду си, обменят мнения и си водят
записки. Когато са готови, групите представят пред всички онова, което са записали, като
описват и отбелязват антропогенните дейности и дейностите, които оказват влияние върху
водата. Ако е необходимо, едната група допълва другата.
Ораторът, насърчаващ дейността обобщава основните моменти, които обикновено са разказани
и от учениците.
Информационни материали:
Раздел Втори
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Упражнение 2
за учениците
Наблюдавайте картината. Можете ли да разпознаете антропогенните дейности? Могат ли тези
дейности да повлияят на количеството и качеството на водата?
(За да не разпечатваме на хартия, можем да покажем/ прожектираме следното изображение:
така НАМАЛЯВАМЕ отпечатъка си върху околната среда)
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Упражнение 3
за учителя
Цел на дейността:
Децата да разберат, че човешките решения и дейности, създават проблеми за водата и,
респективно, за околната среда.
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Таблица, предварително разпечатана, молив и може би материали за изработването на плакати,
дрехи.
Описание на дейността:
Разговаряме с децата за проблемите, свързани с водата. Позоваваме се на понятия като
замърсяване, инфектиране. Обясняваме на учениците за водноелектрическите централи (подолу има текст, снимки и източници, които могат да се използват) и ги молим да ни кажат
мнението си.
След като разберат екологичните понятия, организираме ролева игра.
Раздаваме роли на децата. Някои от тях могат да бъдат кметът, лидерът на опозицията, градският
съвет, гражданите, екологичните организации, земеделските производители (гражданите могат
да бъдат разделени на повече категории, например възпитатели, търговци) и всички, които биха
могли да бъдат заинтересовани от въпроса.
Въображаемата сцена е разположена в кметството, в залата на градския съвет, където местните
организации, граждани, представители обсъждат възникналия проблем.
Децата биват насърчени да развият диалог, да защитават позициите си, в зависимост от ролята
си, и да правят предложения. За да осъществим дейността, даваме на учениците следния
материал.
По-конкретно:

Сценарий:
НЕК обявява планове за изграждане на водноелектрическа централа в близост до една от найкрасивите гори в района, включваща малка влажна зона. Кметът е подложен на поредица от
вмешателства. Под натиска, който получава, той кани всички заинтересовани страни на
съвещание, преди да вземе каквото и да било решение.

Преди извършване на дейността:
Стъпка 1: Проучване на сценария;
Стъпка 2: Обясняване на учениците какво е водноелектрическа централа;
Стъпка 3: Обяснение на ролите: кмет, опозиционна група, група представители на гражданите,
група представители на екологичните организации, група представители на НЕК и т.н.
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Стъпка 4: Раздаване на таблицата от Упражнение 3, с обяснения какво трябва да
направят;
Стъпка 5: Поясняване, че учениците трябва да се разделят на групи;
Стъпка 6: Обявяване на времето, с което разполагат. Когато всяка група попълни таблицата си,
започва размяната на аргументите.
При всички случаи учителят може да адаптира сценария и цялата дейност към условията на
района, в който се намира училищната единица или към нуждите на учениците.

Съответна информация:
ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА
Водноелектрически централи се наричат съоръженията, които произвеждат електрическа
енергия, използвайки кинетичната енергия на водата (например на река, на езеро и т.н.). Тъй
като те произвеждат енергия без да потребяват природните ресурси, се считат за възобновяеми
енергийни източници.
ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГЪРЦИЯ

Водноелектрическите централи в Гърция съществуват на места, където са построени язовири,
като например в Кастраки на река Ахелой, край езерото Тавропос в Кардица, в Едеса и др.
http://7lt-laris.lar.sch.gr/FYSIKOI%20POROI/YDROHLEKTRIKA.pdf
http://3lyk-ymitt.att.sch.gr/Project/BTETRAMHNO/PAPADO/HLEKTRIKH_ENERGEIA/
PARAGVGHHLEKTRIKH.pdf
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Упражнение 3
за учениците

Сценарий:
НЕК обявява планове за изграждане на водноелектрическа централа в близост до една от найкрасивите гори в района, включваща малка влажна зона. Кметът е подложен на поредица от
вмешателства. Под натиска, който получава, той кани всички заинтересовани страни на
съвещание, преди да вземе каквото и да било решение.

ТАБЛИЦА С РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

ИЗБОР 1

ИЗБОР 2

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗБОР 1

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗБОР 2

РЕШЕНИЕ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Можете да намерите допълнителна информация на следните сайтове:
http://7lt-laris.lar.sch.gr/FYSIKOI%20POROI/YDROHLEKTRIKA.pdf
http://3lyk-ymitt.att.sch.gr/Project/BTETRAMHNO/PAPADO/HLEKTRIKH_ENERGEIA/
PARAGVGHHLEKTRIKH.pdf
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Упражнение 4
за учителя

Цел на дейността:
Децата да се информират за начините за пестене на вода и да възприемат по-щадяща нагласа
и поведение по отношение на използването на такъв ценен природен ресурс като водата.
Какви материали или средства ще са ни необходими:
Предварително разпечатан въпросник, молив.
Описание на дейността:
Разговаряме с децата за начините за пестене на вода. Питаме ги дали знаят колко вода използват
самите те и дали могат да преценят колко вода потребяват със семейството си. След това
обсъждаме начините и действията, които всички ние можем да възприемем – у дома, в училище,
в досег с природата – за пестенето и опазването на водата.
Използвайки Таблица 1 по-долу, можем да помогнем на учениците да добият представа за
потреблението на вода чрез дейностите, извършвани от хората.
Таблица 1
ИЗПОЛЗВАНЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ/ ЛИТРИ

Казанче на тоалетната

9/ път

Пълна вана

150

Душ

15/ минута

Измиване на ръце/ лице

30/ 2 минути

Изпиране на дрехи

150/ път

Измиване на чинии

50/ път

Измиване на плодове и зеленчуци

15/ минута

Ръчно измиване на чинии

150/ ден

Измиване на автомобил

150/ път

Източник: https://www.watersave.gr
Обсъждаме с учениците горната таблица. Изслушваме идеите, предложенията и мислите им.
След това учениците се разделят на групи и им даваме таблица 2 от работен лист 4. Паралелно
учителя взима таблица 2а с примерни отговори, които ще му помогнат с идеи за таблица 2,
дадена на учениците.
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Таблица 2а – Примерни отговори за Упражнение 4
Използване

Решения за пестене

Казанче на тоалетната

Поставяме пластмасова бутилка в казанчето. По
този начин намаляваме количеството използвана
вода. Ако сменяме казанчето, избираме такова,
което има система за пестене на вода.
Взимаме си душ. Никога не забравяме да спираме
водата, докато се сапунисваме.
По време на търкането на зъбите не оставяме
водата да тече напразно.
По време на миенето не оставяме водата да тече
напразно.
Пускаме пералня, само когато е пълна и на
икономична програма. Когато купуваме нова,
избираме такава, която има система за пестене на
вода.
Пускаме миялната машина, само когато е пълна и
на икономична програма. Когато купуваме нова,
избираме такава, която има система за пестене на
вода.
Пълним купа с вода и сипваме зеленчуците или
плодовете в нея. Водата използваме или в
тоалетната, или за поливане на цветята или при
всяка друга употреба, където имаме нужда от вода.
По време на миенето не оставяме водата да тече
напразно.
При измиването на автомобила използваме кофа, а
не маркуч.
Използваме лейка и не поливаме по обедно време.
Често проверяваме за течове във водопроводната
ни система и незабавно се намесваме, като се
обаждаме на водопроводчика, когато е настъпила
повреда. Дори кран, който капе капка по капка,
консумира вода, от която ние се нуждаем.

Пълнене на ваната
Измиване на зъбите
Измиване на ръце/ лице
Изпиране на дрехи с перална машина

Измиване на чинии

Измиване на плодове и зеленчуци

Ръчно измиване на чинии
Измиване на автомобил
Поливане на цветя/ градина с маркуч
Течове

Информационни материали:
Раздел Втори
Подраздел 4.2
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Упражнение 4
за учениците
Следващата таблица показва някои дейности и ситуации, при които използваме вода. Какво
можем да направим, за да пестим вода? Можете ли да предложите някакви решения? Можете ли
да обсъдите въпроса помежду си, да потърсите и да намерите находчиви идеи? Например в
полето, срещу което пише „Пълнене на ваната“, можем да предложим като решение „Взимане
на душ“: това е решение, пестящо вода. Важно е също така да помним да не оставяме водата да
тече напразно, докато се сапунисваме.
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Таблица 2
Използване
Казанче
тоалетната

Решения за пестене
на

Пълнене на ваната

Измиване на зъбите

Измиване на ръце/
лице

Изпиране на дрехи
с перална машина

Измиване на чинии

Измиване
плодове
зеленчуци

на
и

Ръчно измиване на
чинии

Измиване
автомобил

на

Поливане на цветя/
градина с маркуч
Течове
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Упражнение 5
за учителя
Цел на дейността:
Описване на характеристиките на водата и разбиране за многопластовата същност на
опазването ѝ.
Описание на дейността:
Молим учениците, всеки поотделно и спонтанно, да записват думи, свързани с водата. Когато
завършат списъците си, всеки ученик избира думите, които смята за най-важни, без да
надвишава пет броя.
След това молим учениците да се разделят на групи. Те обсъждат думите, които са записали.
Решават кои от тях, записани поотделно, смятат за най-важни и искат да задържат, отново без
да надвишават пет на брой. Приносът на учителя е от решаващо значение, за да подпомогне
децата, а не да ги наставлява, чрез въпроси, които ще им зададе с цел да разберат сложността и
многото параметри, които влияят на доброто управление на водните ресурси и са свързани както
с количеството, така и с качеството им.
След това групите представят думите пред целия клас. Всички думи се записват на дъската. Така
се създава обща таблица, която съдържа всички думи от всички групи. Вероятно някои ще се
повтарят. Обръщаме специално внимание на тях, подчертаваме ги и обсъждаме с учениците.
Защо ги считат за важни? Фактът, че са избрани от всички, води ли ни до някакво заключение?
След това, за да разберат взаимодействията, които свързват водата с нейното правилно
управление и човешката дейност, обсъждаме някои примери. По-долу е даден свързан с темата
текст, който ще се появи и на Упражнение 6 за ученика.

За кое от следните не е била нужна вода?
Книга, килограм ягоди, стол, парче месо, кофичка кисело мляко, тетрадка.
Опитайте се да помислите за всичко, което е необходимо за производството на изброените погоре неща. Например човешкият труд, природните ресурси (вода, почва, енергия и т.н.),
финансовото управление. Уважението към околната среда би ли повлияло на производствения
процес, напр. за да бъдат произведени гореизброените, се нуждаят от повече или по-малко
вода? Икономическото управление влияе ли се от екологосъобразни действия? Дали някои от
тези неща не консумират много големи количества вода?

Преди учениците да отговорят на въпросите, които ще им зададете, може да им дадете следния
текст:
Водата играе важна роля в икономиката, земеделието, промишлеността и туризма на всяка
страна. Без използване на вода не може да се осъществи селскостопанска, промишлена или
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туристическа дейност! Особено в съвремието, когато животът ни е напълно свързан

с

множество от консуматорски продукти! Всъщност земеделието, промишлеността и туризмът
днес са основни източници на доходи и в тези сектори е заета голяма част от населението.
Тяхното функциониране е неразривно свързано с водата!

Колко вода обаче използваме във всеки сектор?
Оценено е, че в световен мащаб в земеделието се потребява 30-87%, в промишлеността 860% и едва 5-12% за домашно ползване. Осъзнаваме, с други думи, че по-голямата част от
световната вода е свързана главно със земеделието, но и с промишлеността, много повече,
отколкото използваме в домовете си! И, разбира се, водата е необходима, но за съжаление, не
се използва правилно, разхищава се ненужно или е опасно замърсена.

Дейността завършва с оформянето на думите в някаква схема, например очертавайки капка и
поставяйки ги в нея. Може да направим и облаци от думи.
Информационни материали:
Раздел Втори
Подраздел 4
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Упражнение 5
за учениците
Прочетете следния текст:
Текст:
Водата играе важна роля в икономиката, земеделието, промишлеността и туризма на всяка
страна. Без използване на вода не може да се осъществи селскостопанска, промишлена или
туристическа дейност! Особено в съвремието, когато животът ни е напълно свързан с множество
от консуматорски продукти! Всъщност земеделието, промишлеността и туризмът днес са
основни източници на доходи и в тези сектори е заета голяма част от населението. Тяхното
функциониране е неразривно свързано с водата!

Колко вода обаче използваме във всеки сектор?
Оценено е, че в световен мащаб в земеделието се потребява 30-87%, в промишлеността 860% и едва 5-12% за домашно ползване. Осъзнаваме, с други думи, че по-голямата част от
световната вода е свързана главно със земеделието, но и с промишлеността, много повече,
отколкото използваме в домовете си! И, разбира се, водата е необходима, но за съжаление, не
се използва правилно, разхищава се ненужно или е опасно замърсена.

За кое от следните не е била нужна вода?
Книга, килограм ягоди, стол, парче месо, кофичка кисело мляко, тетрадка.
Опитайте се да помислите за всичко, което е необходимо за производството на изброените погоре неща. Например човешкият труд, природните ресурси (вода, почва, енергия и т.н.),
финансовото управление. Уважението към околната среда би ли повлияло на производствения
процес, напр. за да бъдат произведени гореизброените, се нуждаят от повече или по-малко
вода? Икономическото управление влияе ли се от екологосъобразни действия? Дали някои от
тези неща не консумират много големи количества вода?
Помислете и обсъдете горните въпроси. Разгледайте думите, които сте написали. Свързани ли
са по някакъв начин с това, което прочетохте? Ако да, по какъв начин?

Източници
http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=104
http://www.watersave.gr/index.php/edu-pack
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Това ръководство е изготвено в
рамките на Дейност
„4.1.3_Trainer’s Handbook on
sustainable water use“ от Работен
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НАРЪЧНИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ „УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА“
BestU

АИР ВИСОКИ ЗАПАДНИ
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Hello.

Здравейте.

Welcome

to

Wonder

Wonder

Corp.

is

a

Corp.
candy

Добре дошли в ондър
ондър

орп.

орп. е една бонбонена

company.

компания.

The people there

Хората там

are very proud of

са много горди от

their heritage

тяхното наследство

and their sophistication

и тяхното майсторство

in producing chocolate.

в производството на шоколад.

And of the fact

И от факта,

that their 100th anniversary is

че тяхната 100-годишнина

approaching

наближава

next year.

следващата година.

They are also proud of

е също така се гордеят от

the fact

факта,

that they have always been

че те винаги са били

a familyowned company

семейна компания

and have resisted

и да устояли на

all take-over attempts

всички превратни опити

so far.

до тук.

Chief Executive Officer

Главен изпълнителен директор

and owner of the company

и собственик на компанията

is Mr. William Wonder,

е г-н илям ондър,

a sixty-year-old,

шестдесет-годишен,

experienced businessman.

опитен бизнесмен.

His grandfather founded

еговият дядо основал

Wonder Corp. and has made it

.

one

of

the

most

important

орп. и я направил

един от най-важните

independent

независими

candy manufacturers.

производители на бонбони.

However,

Въпреки това,

today there exist

Днес съществуват

some

някои

serious marketing problems and

сериозни марк. проблеми

as a solution

и като решение

the company is looking for

компанията търси

a new marketing strategy.

нова маркетингова стратегия.

Right now,

очно сега,

it’s Monday morning,

понеделник сутрин е,

9:00 a.m.

09:00 ч

and Bill Wonder is sitting

и Bill Wonder седи

in his office.

в кабинета си.

Michael C. Andrews,

айкъл

Senior Product Manager,

тарши продуктов мениджър,

has just entered the room.

. Андрюс,

току-що влезе в стаята.

He and Bill Wonder have known

ой и Бил ондър се познават

each other

един друг

for more than fifty years.

от повече от петдесет години.

And they have been working

И те работят

together

заедно

at Wonder Corp.

в Wonder Corp.

since Michael graduated from

откакто

college.

колеж.

Today, Michael C. Andrews

Днес,

is accompanied by

е придружен от

John

B.

Ginner,

who

just

айкъл завършва
айкъл

. Андрюс

John B., който е току-що

graduated from Harvard with an

завършил Харвард с

MBA degree and is starting his

MBA степен и започва своята

career

кариера

as

a

Junior

Product

Manager at Wonder Corp.

мениджър.

като

младши

Michael:

Michael:

Good morning, Bill.

Добро утро, Бил.

How was your weekend?
Bill:

ак беше уикендът ти?
Бил:

Terrific. Have a seat.

трахотно.

еднете.

Who’s this new face?

ой е това ново лице?

Michael:

Michael:

I’d like to introduce to you

Бих искал да Ви представя

John B. Ginner.

John B.

I mentioned him in my report

Аз го споменах в моя доклад

last week.

миналата седмица.

John is starting out

Джон стартира

with us today –

с нас днес -

he’s just out of Harvard.

тъкмо идва от Харвард.

He’s going to work with
my team as a Junior Product
Manager, and I think

ой ще работи с
моя екип като

ладши

род.

ениджър, и аз мисля,

he’s going to take advantage

той ще се възползва

of every opportunity

от всяка възможност

to learn all he can

да научи всичко, което може

about our company.

за нашата компания.

Bill:

Бил:

Glad to have you
on board, John!
Michael told me last week

адвам се да те имаме
на борда, Джон!
айкъл ми каза миналата

about you and I believe

за теб, и аз вярвам,

he has made a good choice.

той е направил добър избор.

John:

Джон:

Thank you, sir.

Благодаря Ви, господине.

It’s nice to meet you.
Bill:
Call me Bill.

риятно ми е.
Бил:
бади ми Бил.

You’ll find that

Ще откриете, че

we have pretty much of

имаме доста

family atmosphere

семейна атмосфера

around here.

наоколо.

That’s one of the reasons

ова е една от причините,

we have been successful

ние сме успешни

over the last century.

през последния век.

I think it is one of our

исля,

че

това

е

един

success factors

нашите фактори за успех

от

that everyone in our company

че всеки в нашата компания

takes responsibilities

взема отговорности

and is allowed to present

и разрешено да представи

his ideas to everyone

своите идеи на всеки

without obeying fixed rules.

без подчин. на фикс. правила.

Just like anyone else

росто като всеки друг

in our company,

в нашата компания,

you are always welcome

винаги сте добре дошли

to see me,

да ме видите,

especially if

особено ако

you have a new idea.

имате нова идея.

Michael:

Michael:

Yes, our staff is

Да, нашите служители са

very important to us.

много важно за нас.

Our staff is one of

ашият екип е едно от

the seven S’s that we believe

седемте S-та, които вярваме,

make for a well-run

правят добре управлявана

successful company.

успешна компания.

Our strategy, our structure

ашата стратегия, структура

(the organization

(организацията

of the company)

на компанията)

and our systems

и нашите системи

(for information, planning

(За информация, планиране

and control)

и контрол)

we call the hard-core

ние наричаме ядрото

elements of success.

/елементи/ на успеха.

Bill:

Бил:

The soft-core elements are

Допълнителни елементи са

our staff – well trained,

служители - добре обучени,

ambitious,

амбициозни,

highly motivated

високо мотивирани

and loyal –

и лоялни -

and our style –

и нашия стил -

very important,

много важно,

we have to think and

ние трябва да мислим и

work along the same lines.

работим по същия начин.

Everyone who works for

Всеки, който работи за

Wonder Corp. is dedicated to

W. Corp. е посветена на

our customers’ needs

нуждите на нашите клиенти

and demands –

и изисквания -

including top management

включително топ ръководство

and the accounting

и счетоводство

and packaging departments.

и опаковъчния отдели.

They all know that

Всички те знаят, че

their work influences

работата им влияние

the quality of the products

на качеството на продуктите

we supply to our customers.

които доставяме на клиентите.

When you eat at McDuck’s,

огато ядете в McDuck,

you will notice all those

ще забележите всички онези,

smiling, helpful and friendly

усмихнати, услужливи служит.

attendants - it’s not because

- това не е защото

they’re paid so well,

те са платени толкова добре,

but because they believe

а понеже вярват,

they don’t have customers,

че нямат клиенти,

but guests.

а гости.

That is true market
orientation.
Our skills are also
a success factor.
We hire people who know

ова е истинско пазарно
ориентиране.
ашите умения са също
фактор за успех.
ие наемаме хора, които знаят

what they’re doing.

какво правят.

And last but not least –

И накрая, но не и по значимост

we all share the same values.

споделяме еднакви ценности.

We all want to serve

ие всички искаме да служим

our customers to the best of

нашите клиенти по най-добрия

our ability.

наша възможност.

John:

Джон:

But who in fact is
our customer?

о кой всъщност е
нашия клиент?

Michael:

айкъл:

That’s a good question.

ова е добър въпрос.

You’re asking for

и питаш за

our company’s

нашата компания

general objectives.

цели по принцип.

We’ve had long discussions

ие сме имали дълги дискусии

over the last few years

през последните няколко год.

about our strategic goals.

относно стратегическите цели.

There are a few questions

Има няколко въпроса,

which are important in

които са важни за

evaluating our company’s

оценяването на

general objectives.

общите цели на компанията.

We have to ask ourselves

ие трябва да се попитаме

what is our business,

какъв е нашия бизнес,

who our customer is,

кой е нашия клиент,

what the customer needs,

какви са нуждите на клиента,

and what needs we are offering

и какви нужди ние предлагаме

him.

на него.

Bill:

Бил:

And, where does the future

И, къде е /лежи/ бъдещето

of our business lie?

на нашия бизнес?

Michael:

айкъл:

Do you have any answers, John?

Имаш ли отговори, Джон?

John:

Джон:

I think our customers are

мятам, че нашите клиенти са

all those people who eat

всички онези хора, които ядат

our products ...

нашите продукти…

Michael:
Sure they are.

Mайкъл:
ъс сигурност са.

But what about the retailers,

… търговците на дребно

who sell them?

които ги продават?

Bill:

Бил:

You see,

азбираш ли,

that is probably

това е вероятно

the hardest question

най-трудния въпрос

to answer.

за отговаряне.

We have two

ие имаме два

totally different groups

напълно различни групи

of customers –

клиенти -

the consumers who

потребителите, които

buy a candy bar to eat –

купуват шоколад да ядат -

and the trade –

и търговията -

who buy a candy bar to sell.

която купува, за да продаде.

Both have

И двете имат

different requirements.

различни изисквания.

And we have to serve

И ние трябва да обслужим

both of them.

и двете.

Michael:

ихаил:

If we want to be successful in

Ако искаме да сме успешни на

the market

пазара

we have to study

ние трябва да изучаваме

their purchasing decisions.

техните решения за покупка.

If a supermarket chain

Ако верига супермаркети

realizes that people ask for

разбере, че хората питат за

„G.W” and it offers

Г. . и предлага

an interesting

интересен

profit potential well,

потенциал за печалба,

they’re going to carry it.

ние ще го осъществим.

John:

Джон:

I’ve heard our products

Чух, че нашите продукти

are having problems ...

имат проблеми…

Bill:

Бил:

True.

Вярно.

My grandfather founded W Corp.

Дядо ми основа .

He introduced a marvellous

орп.

ой въведе прекрасен

new product – “G’s W”.

нов продукт – Бабиното Чудо.

The candy was revolutionary

Шоколадът бе революционен

and a symbol of good-living

и символ да добър живот

for decades.

в течение на десетилетия.

I’m sure you’re acquainted

игурен съм, че си запознат

with it, John ...

с това, Джон…

John:

Джон:

Gee, I’m sorry, Bill,

Ъхх, сори, Бил,

but I haven’t tried it yet.

не съм го опитвал още.

It’s not really a product

ова не е точно продукта

young people buy today ...

който младите купуват днес…

Bill:

Бил:

Years ago,

реди години,

kids got “Grandma’s Wonder”

децата получаваха Баб.Чуд.

from their grandparents

от техните баби и дядовци

at the age of six,

когато са били на 6

so they still loved it

така че те все още го обичаха

when they were seventy-six.

когато са били на 76.

Michael:

айкъл:

The problem is,

роблемът е,

today’s kids don’t get

че днешните деца не получават

“Grandma’s Wonder”

Бабиното Чудо

from their grandparents

от техните баби и дядовци

when they’re six –

когато са на 6 -

so there’s no chance

и така няма шанс

they’ll be buying it

да го купуват

at seventy-six.

/като станат/ на 76.

Well, John, you see,

Добре, Джон, разбираш ли,

“Grandma’s Wonder” is

Бабиното Чудо е

a famous product with

известен продукт с

a long tradition,

дълга традиция,

but we are having a lot of

но имаме много

problems with it today.

проблеми с него днес.

I’m not quite sure whether

е съм много сигурен дали

it is the right product

това е точния продукт

for these times,

за тези времена,

when everyone is nutrition

когато всеки е съзнателен

conscious and tries to avoid

към храненето и се опитва да

candy, because he feels it is

избягва сладкото, защото

too fattening ...

чувства, че е твърде дебелеещо.

Market acceptance

риемането от пазара

and market potential

и потенциала на пазара

for “Grandma’s Wonder”

за бабиното чудо

have decreased rapidly

са спаднали бързо

over the last few years.

през последните няколко год.

Bill:

Бил:

On the other hand,

т друга страна,

we have to realize

ние трябва са съзнаем,

that a lot of grandmas

че много баби

in this country are still sure

в страната са все още сигурни

that they can’t offer

че не могат да предложат

anything better to

нищо по-добро

their guests and especially

на техните гости и особено

to their grandchildren,

на техните внуци,

than a box of “GW”.

освен кутия Бабино Чудо.

Every market survey says that

Всяко проучване на пазара

brand loyalty

казва, че лоялността към

towards “Grandma’s Wonder”

марката Бабино Чудо

is excellent.

е отлична.

.......
John:
But where’s the problem?

Джон:
о къде е проблема?

If all those grandmas

Ако всички тия баби

spend enough,

харчат достатъчно,

we make our profit ...

ние правим нашата печалба…

Michael:

айкъл

It’s not that easy.

е е толкова лесно.

Sure, we’re making a profit on

азбира се, ние правим

“Grandma’s Wonder”,

печалба от Б Ч

but the product also gives

но продуктът също дава

our company a certain image.

на компанията опред. имидж

We understand “marketing”

ие разбираме маркетинга

as getting the right goods to

като да дадеш точните стоки

the right people

на точните хора

at the right place

на точното място

at the right time

в точното време

and the right price

и на точната цена

with the right communication

с точно послание

and promotion.

и представяне.

And that is our problem.

И това е нашия проблем.

The number of older people

Броя на старите хора

who still buy

които все още купуват

“Grandma’s Wonder”

Бабиното Чудо

is decreasing –

намалява -

that’s normal.

това е нормално.

But in general,

о по принцип,

young people nowadays

младите хора в днешно време

prefer low-calorie-snacks.

предпочитат леки закуски.

Their demands have shifted to

изисквания / променени

the point where we can

до там, където ние не можем

no longer meet their demands

повече да посрещнем изискв.

with “Grandma’s Wonder”.

с Б. Ч.

We feel “Grandma’s Wonder”

Чувстваме, че БЧ

may be a product which

може да бъде продукт, който

does not serve all of

не обслужва всичките

our customers according to

ни клиенти според

their needs,

техните нужди,

demands and

изисквания и

wants.

желания.

John:
By the way,

Джон:
еждувпрочем,

you keep on talking about

ти продължаваш да говориш за

needs, wants and demands.

нужди, желания и изисквания.

Michael:

айкъл:

Well, needs are

Ами, нуждите са

the basic things

базови неща

you have to have for living.

които трябва да имаш за живот

Needs are not related to

уждите не са свързани с

certain products,

определени продукти,

but you need food, clothing,

храна, облекло

shelter and so on

подслон и така нататък

for survival.

за оцеляване.

Bill:

Бил:

It was a long time ago

Беше доста отдавна

when I was in business school,

когато бях в бизнес училището

but I remember one professor.

но си спомням един професор.

He always said,

ой винаги казваше,

that wants are desires for

че желанията са /свързани/

the specific satisfiers of

със специфични задоволители

needs.

на нужди.

People need food,

Хората имат нужда от храна,

and they want a hamburger.

и те искат хамбургер.

They need status,

Искат статус,

they want “Grandma’s Wonder”.

те искат Бабино Чудо.

But often people want

о често хората искат

something different from

нещо различно от

what they actually buy.

това, което всъщност купуват.

When I was a young man

огато бях млад човек

and needed a car –

и имах нужда от кола

or you may be more basic

или ти може да си по-базов

and say

и да кажеш, че

I needed transportation –

съм имал нужда от транспорт

my demand was a Cadillac.

моето изискване беше

So my need was

Ето така моята нужда беше

transportation,

транспорт,

my demand a Cadillac ...

моето изискване –

Michael:

адилак

адилак.

айкъл:

And in the end

И най-накрая

you bought an old,

си купи един стар

used pick-up truck ...

пикап втора употреба…

(laughing). Well,

/смее се/. Добре,

the old used pick-up truck

стария пикап

was his affordable

беше достъпна реализация

realization of his need.

на неговата нужда

John:

Джон:

So needs are

И така, нуждите са

the basic things in life

основните неща в живота

you need to survive;

имаш нужда да оцелееш.

wants are those products

Желанията са тези продукти

or features

или характеристики

you would like to have

ти би искал да имаш

to satisfy your needs,

за да задоволиш нуждите си,

and demands are

а изискванията са

the desires for specific

желанията за специфични

products or features

продукти или характеристики

backed up by the ability

потвърдено от способността

and willingness to buy them.

и желанието да ги купят.

Bill:

Бил:

That’s it. Can’t influence needs

Е това е.

as a marketer,

на нуждите като …

but you can influence wants.

но можеш да влияеш на желан.

You can suggest to customers

е може да се влияе

ожеш / предложиш /клиент

that “Grandma’s Wonder” meets

БЧ посреща / задоволява

their demands for food and

техните изисквания за храна и

social acceptance.

социално приемане.

But you also have to

о ти също трябва да

keep in mind, that,

имаш предвид, че

although many people

въпреки че много хора

may want your product,

може да искат твоя продукт,

not all of them

не всички от тях

are able or prepared to

са подготвени да

buy it.

го купят.

Michael:

айкъл:

Well, let’s return to

и, нека се върнем на

main problems.
We don’t believe

главните проблеми.
е вярваме,

we can change

че можем да променим

the people’s attitude

отношението на хората

and behavior towards

и поведението спрямо

old-fashioned candy

старомодна сладка

at the minute.

на минутата.

We can’t change time
and place - that is our

е можем да пром. времето
и мястото – това е нашата

market environment,

пазарна среда,

and we have to

и ние трябва да

adapt to it.

се приспособим към нея.

So we have to stick

ака че трябва да се придърж.

mainly to the product

главно към продукта

and the communications

и комуникирането

as the parameters

като параметри,

we can change

които можем да променим

in the short run.

в кратък срок.

John:

Джон:

What about “Choccy”?

Ами Чоки?

Michael:
It has plenty of problems, too.

айкъл:
Има много проблеми, също.

It’s our low-price product.

ова е нашия евтин продукт.

We haven’t been too happy

е сме много щастливи

with “Choccy”

с Чоки

since it was introduced

откакто бе представен

to the market for a number of

на пазара поради брой

reasons.

причини.

We have to face

рябва да се изправим

some stiff competition,

една корава конкуренция

because many other companies

защото много други компании

tried to establish

се опитаха да установят

themselves

себе си

with a lower price

с по-ниско-ценни

chocolate bar.

шоколадови блокчета.

Moreover,
retailers have been

свен това,
търговците на дребно

pressuring us

ни притискат

to give them higher

да им дадем по-високи

margins and commissions.

дялове и комисионни.

And we haven’t been able to

А ние не бяхме в състояние

give “Choccy” an appropriate

да дадем на Чоки адекватна

promotion and communications

промоция и комуникация

support.

подкрепа.

This results mainly from

ова е резултат главно на

the fact that

факта, че

Wonder Corp.’s image

имиджът на . орп.

is dominated by “G’s W”.

е доминиран от Бабиното Ч.

Neither our customers

ито нашите клиенти

nor the retailers

нито търговците на дребно

have understood that

са разбрали, че

“Choccy” is a premium product

Чоки е премиум продукт

at a relatively low price,

на сравнително ниска цена,

and that “Choccy” is

и че Чоки е

a modern product ...

модерен продукт…

Bill:

Бил:

Because of its high quality,

Заради високото си качество,

the price of “Choccy”

цената на Чоки

has a slightly higher price

е малко по-висока

than its competitors.

от тази на конкурентите.

But the market place

о мястото на пазара

and the sales figures

и цифрите на продажбите

for “Choccy” make it clear

за Чоки показват ясно

that it is hard to sell

че е трудно да продаваш

high quality

високо качество

in a low-price market.

в долния ценови сегмент на паз

John:

Джон:

Look at the “Venus” candy bar.

огледни Венера блокче.

You pay about 20 % less,

лащаш около 20% по-малко

and it’s as good as “Choccy”.

и е добро като Чоки.

Michael:

айкъл:

You found a good example,

амери добър пример,

John. “Venus” is

Джон. Венера е

the market leader by quantity

лидер на пазара по количество

in the low-cost-segment.

в долния ценови сегмент.

It offers a great value for
its price.
Even though

редлага супер стойност за
цената си.
ищо че

our nutritional analysts

нашите анализи

found that

показаха, че

the ingredients used for

съставките използвани за

“Choccy” are superior in

Чоки превъзхождат по

quality,

качество,

unfortunately you can’t taste

за съжаление не можеш

them.

да ги опиташ на вкус.

And, of course, no one pays

И, разбира се, никой не плаща

extra money for that.

допълнително пари за това.

John:

Джон:

What does market leader
by quantity mean?
Michael:

акво означава лидер на
пазара по количество?
айкъл:

Well, “market leader” is

Ами, лидер на пазара е

the product or company

продукта или компанията

in a market with

на пазара с

the biggest market share.

най-голям пазарен дял.

Market leader is a very
difficult term.
Nearly everyone believes

идер на пазара е много
труден термин.
очти всеки смята

he is the market leader

че той е лидер на пазара

with the biggest

с най-големия

market share.

пазарен дял.

In general,

о принцип,

the market leader sells more

лидера на пазара прод. повече

than any other competitor.

от всеки друг конкурент.

You can evaluate

ожеш да оцениш

a market leader by value, or

лид. на пазара по стойност, или

you can look at the quantity

можеш … количеството

of a product sold.

на продадения продукт.

Here’s an example:

Ето ти един пример:

“Save, Save and Save, Inc.”

пести,

пести и

пести

is one of the biggest

е една от най-големите

supermarket chains.

вериги супермаркети.

Last year we sold about

орп

иналата година продадохме

1 million units of “Choccy” to

около 1 млн бройки Чоки на

them at a total turnover

тях с общ оборот

of 20 million USD.

от 20 млн долара.

“Venus” sold 1.5 million

Венера продаде 1.5 млн

units at a value of 18 million

бройки при стойност 18 млн

USD. So we are market leader

долара. ака че ние сме лид. на

in value, but “Venus” is

пазара по стойност, но В. е

the market leader in quantity

лидер на пазара по количество

within

в рамките на

Save and Save supermarkets...

пести и

пести супермаркети

Bill:

Бил:

There are a few more

Има още няколко

problems related with

проблема, свързани с

the market leader concept.

концепцията за лидер на п.

What - for example –

акво – например -

defines a market?

определя пазара?

Is there a national market for

Има ли национален пазар за

candy?

сладки?

Or are different markets

Или различни ли са пазарите

for chocolate bars

за блокчета шоколад

and boxed candies?

и кутии шоколадови бонбони?

Or is California a specific

А

market?

пазар ли е?

Or is there a specific market
for chocolate bars within
California?

алифорния специфичен
ъществува ли специф. пазар

за шоко блокчета в рамките на
алифорния?

Are there different markets

Има ли различни пазари

for young and older people,

за млади и стари хора,

for college students and

студенти и

housewives?

домакини?

A market would include

азарът би включвал

a set of products in

комплект от продукти

competition

в конкуренция

with each other,

един с друг,

to meet

които да посрещат

a specific consumer demand.

специфичните изискв. на потр.

But, we don’t serve

о ние не обслужваме

all possible markets within

всички възм. паз. в рамките на

the snack and candy market –

паз. на закуските и сладките

wе don’t produce diet snacks

не произвеждаме диет. закуски

or ice-cream, for example.
We should also take a look at
our served market-share.
With “Grandma’s Wonder”

или сладолед, например.
рябва да погледнем
обслужения пазарен дял.
бабиното чудо

we serve a specific market for

ние обслужваме специф.пазар

high-quality sugar candy.

за качествени сладки.

А relative market-share,

тносителния пазарен дял

which gives us information

ни дава информация

about our position in

за нашата позиция по

relation to our top three

отношение на нашите топ 3

competitors ...

конкуренти…

Michael:

айкъл:

You see,

азбираш ли,

the market and market-share

пазарът и паз. дял

are two of

са два

the most important terms.

от най-важните термина.

You can speak of need markets,

… нуждите на пазарите

such as the market for

като пазара за

diet candy bars.

диетични блокчета.

Or you can speak of

Или можеш да говориш за

demographic markets, such as

демографски пазари, като

the housewives’ market

пазарът на домакините

or the youth market.

или младежите.

There are also regional

Има също така регионални

and geographic markets

и географски пазари

such as

като

the California market.

алифорнийския пазар.

You can easily see

ожеш лесно да видиш,

it makes no sense

че няма смисъл

to claim

да заявяваш

market leadership

лидерство на пазара

unless you analyze

освен ако не анализираш

what market

в кой пазар

you’re leading in.

водиш.

You’ll be meeting

Ще се срещнеш

our innovation group

с групата по нововъведенията

in the next days.

следващите дни.

They are trying to evaluate

е се опитват да оценят

new market segments.

нови пазарни сегменти.

John:

Джон:

Okay, let’s get back to

Добре, нека се върнем на

“Choccy”. If people

Чоки. Ако хората

don’t want to pay so much for

не искат да плащат толкова за

“Choccy”, why don’t we just

Чоки, защо просто не

reduce our quality

намалим качеството

so we can reduce our price?

така можем да намалим цената

Bill:

Бил:

We would run the risk of

Бихме рискували да

losing our image!

изгубим своя имидж.

We’re not an average

ие не сме обикновена

candy factory!

бонбонена фабрика!

We have invested time and

Инвестирали сме време и

money to develop

пари, за да развием

the most sophisticated

най-изтънчените

recipes, hire the best

рецепти, да наемем най-добри

production engineers.

инженери в производството.

We have been dedicated to

ие се занимаваме с

top quality

екстра качество

ever since my grandfather

откакто дядо ми

founded Wonder Corp.

основа ондър

I’m sure big food factories

орп.

игурен съм, че големите фабр.

can produce our products

могат да произведат продуктите

at a lower price. But our

на по-ниска цена.

competitive advantages

преимущества пред конкур.

are our superior ingredients,

са превъзходните съставки,

our uncompromising

нашите безкомпромисно

quality control and the ...

качество и …

good feeling that everyone

доброто чувство, че всеки

of our employees

от нашите служители

has dedicated himself to

се е посветил на

our company goal:

целта на нашата компания:

To serve our customers with

Да обслужим нашите клиенти с

the best candy available.

най-добрата сладка налична.

Michael:

о нашите

айкъл:

Yes, we feel that

Да, ние чувстваме, че

our success depends on

нашия успех зависи от

our product,

нашия продукт,

not on low pricing.

не от ниската цена.

Our consumer wants

ашия потребител иска

superior quality,

превъзходно качество,

performance and

изпълнение и

features

характеристики

at the right price.

на точната цена.

That’s the collection of

ова е сбор от

benefits that separates us

преимущества, който ни отделя

from the competition.

от конкуренцията.

John:
My marketing professor

Джон:
оя професор по маркетинг

called this

казваше на това

the product concept

концепция на продукта

as related to a company’s

съотнесена към маркет.

marketing strategy.

стратегия на компанията.

Bill:

Бил:

Our competitors follow the

ашите конкуренти следват

production-oriented concept

конц. за продуктово ориентир.

emphasizing

подчертавайки

low production-costs

ниските производствени разх.

and wide distribution.

и широката дистрибуторска мр

They believe that

е смятат, че

customers buy their product

клиентите купуват техн. прод.

because of high availability

заради високата наличност

and low price.

и ниска цена.

Michael:

айкъл:

We have been talking about

ие говорим за

the use of product concepts

употребата на прод. концепц.

to sell our products.

за да продадем продуктите си.

We could also sell

Бихме могли да продаваме

our products by launching

продуктите чрез лансиране

an aggressive communication

на агресивна комуникация

and promotion strategy ...

и промоционална стратегия.

John:

Джон:

But if people
aren’t satisfied with

о ако хората
не са доволни от

our product after

нашия продукт след като

buying it once

са го купили веднъж

they won’t buy it

те не ще го купят

any more ...

повече…

Bill:

Бил:

You got it! Satisfaction

Загря! довлетворението

of the customers’ needs

на нуждите на клиентите

is more important

е по-важно

than anything else.

от всичко друго.

This is why

Ето защо

we should make

ние трябва да правим

what we can sell –

което можем да продадем -

not sell what

не да продаваме което

we can make.

можем да направим.

John:

Джон:

But isn’t that

о не е ли това

just the problem

точно проблема

with “Grandma’s Wonder”?

с бабиното чудо?

I don’t think people

е смятам, че хората

need

имат нужда от

“Grandma’s Wonder”

Бабиното Чудо

any longer –

вече -

but we still produce

но ние все още произвеждаме

and sell it.

и продаваме го.

Michael:

айкъл:

To some extent

В известна степен

you’re right.

ти си прав.

G’s W really did satisfy

БЧ наистина задоволяваше

the wants and demands

желанията и изискванията

of the customers –

на клиентите -

twenty years ago.

преди 20 години.

Today the market is a

Днес пазарът е

Little more complicated.

малко по-сложен.

We have to determine

рябва да определим

our target markets,

нашите целеви пазари,

analyze their wants,

да анализираме техн. желания

attitudes and interests –

отношения и интереси -

and offer a solution

и да предложим решение

which satisfies those wants.

което удовл. тези желания.

And this is one of

И това е една от

the reasons why

причините защо

we hired you as

ние те наехме като

Junior Product Manager –

ладши

родуктов ъководит.

to take on

да хванеш

the challenge of

предизвикателството

adapting our product

да адаптираш нашия продукт

and marketing strategies to

и пазарни стратегии към

our rapidly changing

нашия бързо променящ се

environment.

свят / среда.

John:

Джон:

How can we do that?

ак можем да направим това?

I think both products

исля, че и двата продукта

serve different needs,

обслужват различни нужди,

so how can we

така че как така ние можем

develop

да развием

а common strategy

обща стратегия

for both of them?

за двата?

Bill:

Бил:

We don’t have to

е трябва да

develop a common strategy.

развиваме обща стратегия.

“Grandma’s Wonder”

Бабиното чудо

and “Choccy”

и Чоки

are independent

са независими

Strategic Business Units.

стратег. бизнес единици

They can be planned

е могат да бъдат планирани

independently of each other.

независимо една от друга.

Both SBU’s serve

И двете единици обслужват

different need markets,

различни нужди на пазара

and both have

и двете имат

different objectives.

различни цели.

They do not compete in
the market with each other.
So their actual competitors

е не се конкурират в
пазара една с друга.
ака че техните реални

are also different.

конкуренти са също различни.

John:

Джон:

I get it.

азбрах.

So our job is

Значи нашата работа е

to develop

да развием

a new marketing strategy

нова пазарна стратегия

for Wonder Corp.

за ондър

We should analyze

орп.

рябва да анализираме

the market environment

пазарната среда

and find out

и да открием

how we can adapt

как можем да адаптираме

our products,

нашите продукти,

communication

комуникации

and distribution strategies

и дистрибуционни стратегии

to this situation.

към тази ситуация.

Bill:

Бил:

You got it.

Загря.

Michael:

айкъл:

Tomorrow

тре

you’re going to meet

ти имаш планирана среща

our innovation team.

с нашия екип по иновациите.

They are working on

е работят по

new product ideas

нови идеи за продуктите

and are trying to analyze

и се опитват да анализират

the strengths

силните страни

and the problems

и проблемите

of our current product range.

на нашата актуална

***

гама от продукти.
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John has learned a lot
about the strategies
and beliefs of Wonder Corp.
While working on his report
on the first day at Wonder Corp.
he realizes that Wonder Corp.

си дава сметка

seems to be a company

изглежда

with an interesting
growth potential.

потенциал за растеж

He admires

възхищава

the emphasis

подчертаване

Mr. Wonder puts on

поставя върху

high quality products,
but he feels that
the product line is outdated

старовремска

and needs new ideas.
The next day,

на следващия ден

John phones Charles Miller,
the company’s chief

главен

business analyst,
to get some further information

допълнителна информация

about Wonder Corp.’s
product policy.

политика

Charles asks John to meet him,

помолва да се срещнат

and John drops in

се отбива

at Charles’s office a few minutes
later.

по-късно.
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JOHN:
Hello, I’m John Ginner.
CHARLES:
Hi, John, great to have you here.

супер да те имаме тук

Let’s get going.

Да си дойдем на думата.

My next meeting starts at 10:00.
So we’ve got an hour
to talk about some data

да говорим за някои данни

which may be interesting to you.
Now, first of all,

сега, на първо място

how familiar are you

колко запознат си

with our product line?

с нашата продуктова линия

JOHN:
Oh, fairly well so far.

сравнително добре засега

I know what products
we produce,
and Bill’s secretary gave me
a huge box of samples

огромна кутия мостри

so I could try ...

така че успях да опитам

CHARLES:
Yeah, she’s a real sweetheart.

тя е истинска сладурана

Perhaps we could reduce

Вероятно бихме могли да редуц

our production cost

производствените разходи

significantly

значително

if she stopped supplying

ако тя спре да дава

every visitor

на всеки посетител

and every
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new employee

нов служител

with huge amounts

огромни количества

of samples ...

мостри

JOHN: (laughing)
Perhaps

Вероятно

we should

трябва /давам или искам съвет

give her a job
as a sales manager.

мениджър продажби

CHARLES:
Maybe.
But I don’t know
whether this would

дали това би

really increase our sales.

наистина увеличило продажби

Now,

ега,

by the way,

междувпрочем / най-важното

did you know that

стартира като разговор

“Grandma’s Wonder”
was introduced

представена

to the market

на пазара

about 100 years ago?
JOHN:
Is that so.

ака ли.

And, sorry but that’s

ори, ама то това е и

the product’s image, too.

имиджа на продукта.
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CHARLES:
O.K., let’s talk about image

имидж

and our customers

клиенти

a little later.

малко по-късно

Right now,

очно сега

try to imagine
that a product has
some kind of a life-cycle,

някакъв жизнен цикъл

from youth to old age.

от младост до старост

JOHN:
We talked about that at school.
Isn’t that called
the product life-cycle or PLC?

жизнен цикъл на продукта

CHARLES:
Yes. The product life-cycle,
or life-cycle analysis,
is an important tool

инструмент

to understand the situation
of a product in a market.
You know that a product’s sales

продажби на продукта

and profitability

и печалба

will change

ще се променят

over a period of time.

с течение на времето

During

о време на

the introduction stage

етапа на въвеждане

you normally increase

увеличаваш

sales slowly.

продажбите бавно
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People buy your product
for the first time,
and you hope
they will buy it again.
Your job as a product-manager is
to build
product-awareness

осъзнатост за продукта

among early users

сред първите потребители

and the trade.

и търговията

When you enter
the growth stage,

етап на растеж

your product introduction

въвеждането на продукта

has been successful.

е било успешно

Your sales increase

продажбите се увеличават

rapidly,

бързо

more people know your product
and repurchase it.

купуват отново

Your goal is

целта

to penetrate

проникнеш / навлезеш

the market further,

още повече в пазара

thereby maximizing your share.

оттук максимизиране на дела.

Can you imagine what happens
during the third stage?
It’s called the
maturity stage.

етап на зрялост

JOHN:
Is

that

when

your

product

reaches the peak of its sales?

достига върха в продажбите
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CHARLES:
Yes, exactly.
Your product has gained

е спечелил

broad acceptance,

широко приемане

and you are making
good profits,

добри печалби

but sales
are no longer increasing.
Your competitors

конкуренти

have realized

разбрали

they can earn high profits

могат да печелят

with a similar product

с подобен продукт

so you may have to compete

да се състезаваш

by spending more money

като харчиш повече пари

on advertising and

за реклама

sales promotion.

и промоции на продажбите

JOHN:
You know,
I’ve been thinking –
can a product also die?
CHARLES:
It sure can.
This stage is called

този етап се нарича

the decline.

упадък

Sales decrease because

продажбите спадат

of new substitutable products,

заместващи продукти

because of an old image,

имидж

because of
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totally new technology
or just because of a shift

или просто заради смяна

in consumer demands.

в изискванията на консуматор

JOHN:
How long does a product live?
CHARLES: (laughing)
Oh, that depends ...
First,
you have to distinguish

трябва да правиш разлика

between

между

the life-cycles

циклите

of product-categories,

на категории продукти

product-forms

форми продукти

and brands.

и марки.

Chocolate or potato chips
are examples
of product-categories.
Their maturity stage

етапът на зрялост

can be indefinite.

може да бъде безкраен

You may not even be able to
find a
product life-cycle
with all these stages at all.

въобще

Product-forms
such as diet chocolate
or spicy potato chips

лют

may adjust far better to our

могат да се нагодят много

lifecycle model.

по-добре към нашия модел
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Their life can be as short as a

точно колкото едно лято

summer - just look at some
forms of fashion clothing.

модни облекла

Or it can be as long as decades ...

десетилетия

And brands themselves –
well, many brands

марки

don’t even manage to survive

оцелеят

the introduction stage.
Others, such as
“Grandma’s Wonder” –
go on for a whole century.
JOHN:
So, can we actually

можем ли всъщност

forecast sales

да предвидим продажбите

by analyzing

като анализираме

the life-cycle stage?

етапа на цикъла

CHARLES:
Not directly.

непряко

We can’t say
we’re going to sell

планираме да продадем

a certain amount of

определено количество

“Grandma’s Wonder”
next year.
The life-cycle analysis
gives us an idea
of our product’s current position.
Here’s an example:

ни дава идея
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“Grandma’s Wonder”
has been on the market

е на пазара

for a century, now.

от 100 години

There haven’t always been
increases in sales.
The original idea of
“Grandma’s Wonder”
was to give relatively poor people

да дадем на сравнително бедни

an opportunity to buy

хора възможността да купят

a bit of luxury

малко лукс

and to demonstrate

и да демонстрират

their good taste.

техния добър вкус

Over the years,
this lower income consumer

годините
този потребител с ниски доходи

group’s social standing
was transferred to the

бе пренесен към

product.

продукта

“Grandma’s Wonder”
became a lower income product,

се

превърна

в

although its quality

ниските доходи, въпреки че

was fairly high.

качеството е доста високо

So consumers who wanted

И така потребителите, които

to demonstrate

искаха да демонстрират

luxury and good taste

лукс и добър вкус

didn’t buy “Grandma’s Wonder”

спряха да купуват Бабините

any more.

Чудеса въобще.

JOHN:
I guess “Grandma’s Wonder” was

предполагам, че

in a decline stage ...

етап на упадък

продукт

на
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CHARLES:
I guess you guess right.

редполагам, че правилно пр…

JOHN:
But

why

didn’t

we

drop

спряхме / изхвърлихме

“Grandma’s Wonder”?
Why didn’t we develop

развихме

a new product instead?

нов продукт вместо това

CHARLES:
We tried to,

опитахме се

but we found out

открихме

the consumers liked
“Grandma’s Wonder”.
They liked the quality
and the flavor.

вкуса

But they didn’t like the image.
They just wanted the product
Mr. Wonder’s grandfather
had invented a high quality candy

бонбон

at a reasonable price

на разумна цена

they could use to satisfy

който можеха да използват да

their demand for

задоволи техните изисквания

social acceptance.

за социален прием.

We just offered them the wrong

грешен

image.

имидж

The positioning of the product

озиционирането на продукта

had shifted in time

се променило с времето

even though

въпреки че
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we didn’t change anything.
So the company decided
to relaunch the product

да лансира повторно продукта

twenty years ago –
they changed the packaging

опаковката

and communications strategy,

и комуникационната стратегия

worked on
the distribution channels

канали за дистрибуция

and tested
and then introduced

въведоха

a newly shaped

с нова форма

“Grandma’s Wonder”
to the market.
And the consumers accepted
the “new” product and
the “new” image,
and “Grandma’s Wonder”
started a new life-cycle.
Starting a new life-cycle
by changing

като променяш

some of the product’s features

характеристиките

or the communication
is called a relaunch.

се нарича релансиране

Giving a company or a product
a more classy image
is called uptrading.

по-класов имидж
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JOHN:
Wouldn’t a relaunch be possible
to attract consumers
to “Grandma’s Wonder” today?
CHARLES:
Perhaps.
That’s what we’re trying

очно това се опитваме

to find out

да открием

in our innovation group

на срещите на групата ни по

meetings.

нововъведения.

But a relaunch isn’t easy.
You have to analyze
the market situation first,
question the positioning

да

поставиш

под

of the product and compare it

позиционирането на продукта

to actual customer demand.
For example,
if people are no longer interested
in black-and-white TV-sets,
because everyone wants to have
a color TV, well,
it’s not enough to change
the packaging of
black-and-white TVs.
You can’t prolong

удължиш

a product’s life-cycle
as often as

толкова често, колкото

you like

искаш

въпрос
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by relaunching.
Sometimes the demands

изискванията

and attitudes of consumers

и отношенията на клиентите

have shifted in such a way

се сменят по такъв начин

you can’t satisfy them

че не можеш да ги задоволиш

with your old product

със стария си продукт

at all.

въобще

JOHN:
So it’s not just a problem
of giving a product

да дадеш на продукта

the right image?

точния имидж

CHARLES:
Oh, there are
some more important factors.
If you want to identify

идентифицираш

a weak product,

слаб продукт

you’re also going to take
market size, market share,

размер, дял

prices and costs into account.

цени и разходи предвид

And you have to compare

сравнявам

these data

тези данни

with the market trends

с тенденциите на пазара

you expect.

които очакваш

JOHN:
What if all these data say:
you’ve got a weak product?
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CHARLES:
You may have to drop

да спреш продукта

the product.
But even that is no easy job,
so modern marketing
has developed
special

elimination

strategies.

стратегии за елиминиране

Maybe you have developed
a better substitute

по-добър заместител

for the old product
and want to transfer

пренесеш

brand loyalty

лоялността към марката

to your new product.

към новия продукт

Or you have customers

клиенти

who bought your old product
just recently,

наскоро

and are still using it.
JOHN:
But that seems to be
a problem of durables,
such as cars for example.
CHARLES:
True, it’s not
a very serious problem
for the candy industry.
But it’s

дълготрайни стоки
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a very serious problem
for car manufacturers.
If you buy
an expensive car today,
you also buy a certain degree of

известна степен

social acceptance

социален прием

and status.

и статус

Just imagine you bought

купил

a Porsche, and a few days later
Porsche announces that

съобщава

it’s going to release a new model,

пусне нов модел

and your car is totally outdated.

старовремска

JOHN:
Certainly,

със сигурност

I’d be pretty angry

бих бил доста ядосан

if they hadn’t told me
about the model change before
I bought the car.
CHARLES:
That’s why marketing strategies
in a decline stage
are very important.
Porsche would like you
to enjoy your car
and buy your next car
from the same company.
So they can’t take
your social acceptance away

упадък етап
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from you - especially when
the social acceptance is perhaps
a major influence factor

главен фактор, който влияе

on your purchasing decision.

на решението за покупка

Moreover,

ще повече

there are
actually

всъщност

some management problems
connected with the elimination
of a product.
Normally you don’t drop

не спираш

your product from one day
to the next.
At first,

на първо място

you’re going to realize

ще си дадеш сметка

that perhaps
certain distribution channels
are not profitable any more,

доходоносни вече

so you’ve got to phase them out.
You’ve got the option of

опция

cutting down on advertising

да режеш от реклама

and sales promotion

и промоция на продажби

if you believe
that there are
still

все още

so-called loyals who will buy

лоялни клиенти

your product without
any promotional efforts.
On the other hand
you can also increase

усилия
т друга страна
увеличиш
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your

communication

efforts,

especially when you plan
a sale.

продажба

You see,
there are lots of strategies
for different goals
in a decline stage.
JOHN:
Can’t you predict

предскажеш

how long the stages
of the product life-cycle will be?
CHARLES:
That’s very difficult - of course,
we have developed
different marketing
strategies for different stages
of a product life-cycle.
But you can’t forecast

прогнозираш

sudden changes in your market -

внезапните промени

for example,
the appearance

появата

of new competitors

на нови конкуренти

or sudden changes
in people’s attitudes
towards your product.

към твоя продукт

One of our competitors

Един от нашите конкуренти

had a very successful product

имаше много успешен продукт
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a few years ago - a chocolate bar

блокче шоколад

designed

създаден специално за деца

especially

for

kids.

Suddenly

Изведнъж

a research study

научно изследване

revealed

разкри

that one of the ingredients

съставките

was suspected to be unhealthy.

заподозряна нездравословна

From one day to the next,
sales dropped nearly to zero.
Even though
the researchers admitted

изследователите признаха

a few months later
that they had been wrong,
the product never managed
to reach the same profitability

да достигне същата доходност

and finally it had to be dropped.
JOHN:
What did the candy company
do then?
CHARLES:
Well, it was able to manage

да се справи

the situation.
It had continuously developed
and introduced new products,
so it could match the needs

можеше да посрещне нуждите

and demands of consumers

и изискванията на клиентите

in changing environments.

среда
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That’s why it is
important to have
different products
in at least the first three stages
of the life-cycle.
While some products are

докато някои продукти са

in their maturity,

в тяхната зрялост

you should always try

трябва винаги да се опитваш

to introduce new products

да въвеждаш нови продукти

and

make

them

grow

into

profitability.

и да ги направиш да растат
с доходност

The mature products continue
to earn money even if
a new product should fail.

дори да се провали

The new products are
an insurance against

застраховка срещу

shifting consumer demands.

смяна в изисквания

You see, it’s very important
to have a diversified

разнообразна

product line.
Just look at our situation.
What stage do you believe
Our products are in?
JOHN:
“Grandma’s Wonder”
seems to be in a declining stage,

етап на упадък

and “Choccy”
perhaps in ... maturity?

зрялост
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CHARLES:
I think so, too.
And that’s why we should have
a very close look at
their markets
and market potentials.
Anyway,

Както и да е

who do you suppose buys
“Grandma’s Wonder”?
JOHN:
Consumers, I guess,
perhaps especially
older consumers.
CHARLES:
I believe that
consumers in general
buy those products
which in some way suit

по някакъв начин подхождат

their needs and demands.

нужди и изисквания

It is extremely important
to identify
the

typical

demographic

structure of our consumers
and do detailed research work

изследвания

on their wants and demands.

на желанията и изискванията
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JOHN:
What do you think
influences their

влияе на тяхното

purchasing behavior?

поведение на купувачи

CHARLES:
As far as consumers

Доколкото потребителите

are concerned we think

са замесени,

we were able to identify

бяхме в състояние да

the most important factors.
Very complicated models
of consumer behavior
have been developed.
The major factors
influencing consumer
behavior
perhaps are
cultural,
social,
personal
and psychological factors.
JOHN:
When you say cultural factors are those factors
like education and upbringing?

образование и израстване
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CHARLES:
Exactly.

очно

During the course of your life
you learn
a basic set of values

комплект ценности

and preferences.

и предпочитания

Family and society influence
the values
you ultimately adopt.

приемаш

Moreover, you can differ

тгоре на това, различаваш

between so-called subcultures.
These are nationality groups
or religious, ethnic, geographical
or

even

demographic

groups

within

в рамките на

a certain culture.

определена култура

Although all of us are
Americans,
people from the deep south

дълбокия юг

think and behave

мислят и се държат

somewhat differently

някакси различно

from people in
southern California.
Jewish people often buy
different products
than do Roman Catholics, say.
JOHN:
What about social factors?

южна Калифорния
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CHARLES:
Well, there are a lot of groups
which influence your behavior
in general

по принцип

as well as your behavior

също така и нашето поведение

as a consumer.

като потребители

Your fellow workers,

другари

your peer group, and so on.

връстници

They expect you to do
certain things or to behave
in a certain way,
and you generally do

и ти по принцип правиш така

because you want them

защото искаш да ги накараш

accept you.

да те приемат

Those groups are called
reference groups.

референтни групи

You want those groups to
accept you and so you fit in –

и ти пасваш

they influence

те влияят

your product choice

на твоя избор на стоки

as well as
your brand choice.

марка

For example:
imagine a grandma who belongs

принадлежи

to the local bridge club.

на местния клуб по бридж

All the others grandmas
are

always

talking

“Grandma’s Wonder”
as the best candy to give

about
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their grandchildren.

внуци

How do you think our grandma
is going to react?
JOHN:
She’d probably feel that
she’d be making a mistake
if she didn’t buy “G’s W”.
She’d believe she doesn’t give
the best care possible
to her own grandchildren.
CHARLES:
You got it ...

Загря

And so
she’s going to buy
“Grandma’s Wonder”
for her grandchildren, too.
And now she’s able to join in
and gain social acceptance
from her club because
she demonstrates
she cares about
her grandchildren ...
JOHN:
You mean,
she buys “Grandma’s Wonder”
for her grandchildren

да получи социален прием
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in order to achieve

за да постигне

a higher social status

по-висок социален статус

at her bridge club?

в нейния клуб по бридж

CHARLES:
Exactly.

очно така.

Of course
that’s not the only reason,

причина

but people’s motives
for doing or buying something
are really astonishing

изумителни

sometimes.

понякога

Then there are
dissociative groups.

дисоциативни групи

These are groups
you want to avoid,

избягваш

whose attitudes and behavior
you don’t accept.

не приемаш

You, John, want to
demonstrate

you

are

young,

never

serve

sporty and modern.
So I guess
you

would

“Grandma’s Wonder” at a party.

никога

не

би

Бабиното Чудо на купон.

JOHN: (laughing)
No way!

сервирал

В никакъв случай!
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CHARLES:
Okay,
another factor in social influence

социално влияние

is the groups
the consumer buys for.

потребителят купува за

Buying decisions within a family

решения за покупка в рамките

or a group are made by

на семейство или група се

different people,

правят от различни хора

according to the type of goods

според вида стоки

or services purchased.

или услуги, които се купуват

So, in fact,
the product’s user may not be

потребителят на стоката може

the same person

да не е същия човек като

as the buyer.

купувача

Let’s take another look
at grandma.
She buys “G’s W”,
but her grandchildren eat it.
Or look at your own family ...
JOHN:
Well, we’re not married yet.
But in fact, it’s true,
my girlfriend
does shop for the food,

купува храната

and I decided on our last car ...

аз избрах последната ни кола
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JOHN:
That’s just why
we’re interested in
the relative influence

относителното влияние

of husband,

на съпруга

wife

жената

and children

и децата

which differs

което се различава

dramatically
according to

според

different types of products
and services.

и услуги

But it’s important
to bear in mind that

да имаме предвид, че

consumers’ attitudes

отношението на клиентите

and behavior patterns

и поведенческите модели

have shifted

са се сменили

over the last few years.

през последните няколко год.

It’s not as easy as it was

е е толкова лесно като преди

twenty years ago to identify

20 години да идентифицираш

the ... let say ...
wife’s influence

влиянието на жената

on grocery-purchasing decisions.

върху решенията за покупки от

Husbands

бакалията.

now

go

grocery-

shopping, and wives also make
decisions on cars.
CHARLES:
That’s it.

е това е.
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Does that mean that
people’s roles change, too?

ова значи ли, че
ролите на хората се променят

CHARLES:
Sure it does.

ъс сигурност означава.

The roles we assume

олите, които приемаме

affect our status.
Roles and status

влияят на нашия статус.
олите и статуса

affect our demands

влияят на нашите изисквания

as well as

също така на

our purchasing behavior.

нашето поведение при покупка

So people

И така, хората

often buy products

често купуват стоки

to communicate their role

за да съобщят ролята си

within a group

в рамките на групата

rather than really to use them ...

отколкото

наистина

да

ги

използват
JOHN:
Then personal factors
such as age,
occupation
and income

доходи

are also important factors ...
CHARLES:
That’s true.
Not to forget what researchers

Да не забравяме това,

call lifestyle.

което изследователите наричат
лайфстайл.
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Certain products

пределени стоки

especially targeted for

специално насочени към

older people failed

стари хора се провалили

because those senior citizens

възрастни граждани

simply don’t think of themselves

просто не мислят за себе си

as old ...

като за стари

Lifestyle is a person’s
behavior pattern

модел на поведение

within a given environment.

в рамките на дадена среда

It’s probably one of
the most important factors
in modern marketing.
JOHN:
But it’s pretty difficult to identify
different lifestyles.
CHARLES:
It sure is,
but it’s the only way to explain
why a grandma, for example,
would not buy “G’s W”.
During
a recent research survey

скорошно анкетиране

I interviewed one older woman,
and she said she’d never buy
“Grandma’s Wonder”.
She just didn’t want
her grandchildren to think of her
as being old and old-fashioned.

да я смятат за старомодна
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That’s what I mean by lifestyle.
People often behave in a way
which can’t be described

не може да бъде описан

by our traditional set

по традиционния начин

of decisive elements

чрез решаващи елементи

such as age, social group,

като възраст, група

income and so on.

доходи и т.н.

JOHN:
Okay, but how can we use
all this information to market
our products?
CHARLES:
Well, we found out that
the typical “Grandma’s Wonder”
purchaser

купувач

is in fact a grandma who wants
to offer a high-quality,
old-fashioned candy

старомодно лакомство

to her friends and relatives.

и роднини

She has a medium income

средни доходи

and believes

вярва

that “Grandma’s Wonder”
can increase her social status.

може да увеличи

But of course
that does not mean
every old woman with
a medium income
buys “Grandma’s Wonder” ...

това не означава
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Moreover,

свен това,

we have another very interesting
group of purchasers:

група купувачи

young people of all ages,

от всички възрасти

who buy “G’s W” as a gift

като подарък

for older relatives,
especially their grandparents
or parents.
JOHN:
And what about “Choccy”?
CHARLES:
Well, that’s more difficult.
We don’t have much data

нямаме много данни

on the typical buyer.

купувач

We seem to have

изглежда, че имаме

a real targeting problem

проблем с таргетирането

with “Choccy”.
JOHN:
What do you mean by targeting?
CHARLES:
Well, you know everyone
has different needs

нужди

and demands.

изисквания
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As our market surveys show,

проучване на пазара

young people, for example,
prefer low-calorie,
high-quality snacks
whereas

the

typical

“G’s

W”

докато

purchaser

купувач

has no interest in

не се интересува от

nutritional information.

хранителната стойност

She just believes that
traditional,
old-fashioned products
are better.
O.K., targeting a product
is nothing other than

нищо друго освен

directing the product

насочването

by focusing on it’s features

чрез фокусиране върху чертите

and communication strategy
to make it meet the demands

да посрещнат изискванията

of a specific group of purchasers.
This specific group of purchasers
is called the target market.
JOHN:
You

mentioned

a

product’s

features and communications.
Don’t you think it is enough to
advertise a product’s features
so that everyone can buy it,
if it meets his needs?

посреща нуждите му
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CHARLES:
Not necessarily.

е задължително.

You can use a specific message
to give a product a certain image.

определен имидж

Take a look at
the TV commercials this evening.
You’ll see commercials without

реклами

any information at all.
They just communicate

предават

a certain feeling,

определено чувство

a certain lifestyle for the product.

лайфстайл

JOHN:
Isn’t that what they call
image advertising?

реклама на имиджа

CHARLES:
It is exactly.
These

commercials

encourage

насърчават

you to identify with

да се идентифицираш с

the characters or their lifestyles.

персонажите

And they suggest that

лайфстайл. И те внушават, че

this product is

този продукт е

или

everything you need to be
like that yourself.

… за да бъдеш себе си.

You will see this kind of
communication with beverages,
perfume,

candy

shaving cream.

and

even

напитки

техния
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JOHN:
Then

why

with

“G’s

W”’s

advertising do we give only

рекламиране ние даваме само

pure information to the people?

чиста информация

CHARLES: (laughing)
Oh, we don’t do that!
It’s true we emphasize
the high-quality ingredients,
but when we describe
our production process or
the success our grandma had
with our product,
that isn’t information,
it’s emotion.
We suggest

ие внушаваме

old-fashioned qualities

старомодни качества

and a better lifestyle

и по-добър лайфстайл

when you buy “G’s W”.

когато купуваш Баб Чуд

JOHN:
Is the scene when Bill Wonder
personally inspects the factory

лично инспектира фабриката

and personally checks

и лично проверява

the quality, true?

качеството, истинска

CHARLES:
It couldn’t be truer.
In fact, Bill often visits the factory
and talks to everyone.
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He believes that close contact
with the employees

служители

actually

всъщност

influences the quality of

влияе на качеството

the products we produce.
But he’s not always there.
So our quality control is
insured by the most modern

подсигурен от

analysis methods from our R&D

Research and Development

department.

Изследвания и азвитие

Skilled and experienced chemists

способни и опитни химици

work in quality control
and check the ingredients ...

проверяват

John and Charles
are now talking about
the production process

производствен процес

and methods to evaluate

и методи за оценка

the

на качеството на

quality

of

the

product’s

ingredients - it’s time

съставките

for us to take a short break.

да вземем една малка почивка

In chapter 3 John has a meeting
with the innovation group.
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Hotel California

On a dark desert highway, cool wind in my hair
Warm smell of colitas, rising up through the air
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night
There she stood in the doorway
I heard the mission bell
And I was thinking to myself
"This could be Heaven or this could be Hell"

Then she lit up a candle and she showed me the way
There were voices down the corridor
I thought I heard them say

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (Such a lovely place)
Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year (Any time of year)
You can find it here

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes-Benz
She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
Some dance to remember, some dance to forget

So I called up the Captain
"Please bring me my wine"
He said, "We haven't had that spirit here since nineteen sixty nine"
And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (Such a lovely place)
Such a lovely face
They livin' it up at the Hotel California
What a nice surprise (what a nice surprise)
Bring your alibis

Mirrors on the ceiling
The pink champagne on ice
And she said "We are all just prisoners here, of our own device"
And in the master's chambers
They gathered for the feast
They stab it with their steely knives
But they just can't kill the beast

Last thing I remember
I was running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
"Relax, " said the night man
"We are programmed to receive
You can check-out any time you like
But you can never leave!"

THE CROWN AND THE RING

From a battle I've come
To a battle I ride
Blazing up to the sky
Chains of fate
Hold a fiery stride
I'll see you again when I die

High and mighty alone we are kings
Whirlwinds of fire we ride
Providence brought us the crown and the ring
Covered with blood and our pride
Heroes await me
My enemies ride fast
Knowing not this ride's their last
Saddle my horse as I drink my last ale
Bow string and steel will prevail
High and mighty alone we are kings
Whirlwinds of fire we ride
Providence brought us the crown and the ring
Covered with blood and our pride
Odin I await thee
Your true son am I
I hail you now as I die
I pledge you my sword and to no man I kneel
Ours is the kingdom of steel
High and mighty alone we are kings
Whirlwinds of fire we ride
Providence brought us the crown and the ring
Covered with blood and our pride

