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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗСЛЕДВАНЕТО 



 

 

 

 
  

Според проучвания всяка година около 1/3 от храната, предназначена за консумация от 

човека, се озовава в сметищата заедно с енергията, водата и химикалите, използвани за 

тяхното производство и обезвреждане. Терминът хранителни отпадъци се отнася до 

изхвърлянето на храна на всички нива, като се започне от хранителната промишленост до 

храната, която ще бъде приготвена от крайния потребител. Разхищаването на храна е не 

само етичен и икономически проблем, но също така изчерпва околната среда от 

ограничени природни ресурси . Хранителните отпадъци са глобален проблем , който става 

все по- политически и социален, имайки огромни последици в много сектори от нашия 

живот. 

 

Храната, която се озовава в сметищата, не е свързана само с прахосването на пари, които 

потребителят плаща основно за нея. Зад покупката на всеки потребител има много фази и 

често държави, през които храната трябва да премине по време на производствената линия. 

Хранителните отпадъци не зависят само от избраната технология на производство, 

преразпределение и дистрибуция, но се влияят значително и от крайното потребление от 

потребителите. Следователно не е възможно да отделим производството от потреблението 

и трябва да вземем под внимание въздействието от първите етапи на икономиката на 

веригата за доставки. Освен това хранителните отпадъци в развитите страни също оказват 

влияние върху ценовата политика. Увеличаването на нивото на цените на хранителните 

запаси е силно свързано с търсенето, което също се увеличава значително, когато имаме по-

високи нива на отпадъци. В резултат на това най-застрашени са хората с минимални доходи, 

които не могат да си позволят да харчат повече пари за храна. 

Що се отнася до въздействието на хранителните отпадъци върху околната среда , трябва да 

вземем предвид загубата на цялата енергия, вода и други ценни ресурси, необходими на 

храната не само за отглеждане, но и за събиране, транспортиране, пакетиране и 



 

 

 

 
разпространение. Освен това производството на храна, която не се консумира и се озовава 

в сметищата, има значително въздействие върху околната среда и глобалното затопляне . 

Хранителните отпадъци се разлагат и произвеждат вреден метан, който е газ 21 пъти по-

силен от въглеродния диоксид. Освен това необходимостта от депониране на отпадъци в 

райони, които са далеч от обитаемите зони, изисква голямо количество гориво, което в 

дългосрочен план значително влияе върху околната среда поради емисиите от 

отработените газове. 

  

 

Source: foodwastestats.com  

Европейската комисия, заедно със страните от ЕС, се ангажира да постигне цел за устойчиво 

развитие 12.3, като се отнася много сериозно към проблема с разхищаването на храни до 

2030 г. Чрез намаляване на хранителните отпадъци можем да намалим ресурсите, които 

използваме за производството на храната, която ядем. Ако сме по-ефективни в начина, по 

който управляваме хранителните си отпадъци, можем да постигнем спестяване на храна за 

консумация от човека, като същевременно спестяваме пари и минимизираме 

въздействието върху околната среда от производството и консумацията на храни . 

Проектът ZERO WASTE е насочен към информиране и обучение на училищните учители , 

чрез полезни обучителни материали, относно социалните, екологичните и финансовите 

последици от хранителните отпадъци . Партньорството ще предостави и най-добри 

практики за намаляването му. За тези цели първият резултат от проекта се състоеше от 



 

 

 

 
изследване , целящо да определи основата на знанието, върху която ще бъде изграден 

целият проект; следователно целта на нашата обща работа беше да идентифицирам 

съществуващата литература относно нуждите и предизвикателствата, пред които са 

изправени училищата при установяването и управлението на проблема с хранителните 

отпадъци. Изследването също беше насочено към откриване на това как можем да се 

подобрим и развием материали , които вече са на разположение както на учители, така и 

на ученици, но по-важното е, че искахме да разберем как можем да проектираме нови 

материали (ресурси, инструменти и инструменти) , така че основните нужди, които 

преподавателите и учениците имат в областта на Управлението на хранителните отпадъци 

е изпълнено. 

Партньорите, представляващи 7-те държави, участващи в партньорството (Румъния, Гърция, 

България, Турция, Испания, Италия и Кипър), проведоха не само кабинетно проучване, но и 

теренно проучване въз основа на структуриран въпросник. Целта на инструмента, споменат 

по-горе, беше да събере данни директно от основната целева група на проекта: учители и 

ученици от средното ниво на образование. Въпросникът, състоящ се от 3 раздела с общо 10 

въпроса, беше приложен от всяка партньорска институция към най-малко 25 ученици и 15 

учители. 

Balkan Bridge - България 

  

Изследователските дейности, част от проекта Zero Waste, имаха за цел да идентифицират 

нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени българските училища в областта 

на управлението на хранителните отпадъци. Както кабинетните, така и теренните 

изследвания бяха проведени по модела, предоставен от водещите партньори на Project 

Result. Определената целева група бяха ученици (25) и учители (15) в училищното 

образование, общо 40 респондента. 

  

Експертите на Балкански мост в областта на изследователските методологии, заедно с 

ангажираните техници, разработиха въпросник, разработен от онлайн инструмента Google 

From. Въпросникът включва отговори с избор и квадратчета за отметка (затворени въпроси), 

както и отворени въпроси, осигуряващи място за кратки отговори. Данните от въпросника 

са представени във визуално обогатени диаграми и диаграми, целящи да онагледят 

резултатите по най-достъпен начин. 



 

 

 

 
  

Проучването е извършено от изследователите на Балкански мост на базата на шаблони, 

предоставени от водещия партньор на PR с окончателните корекции на дизайна на 

техниците на Балкански мост. Всички съответни източници като ръководства за национални 

програми, статии и уебсайтове на неправителствени организации са съответно посочени. 

  

Център за социални иновации – Кипър 

  

В Кипър докладът за документално проучване, представящ текущото състояние на 

хранителните отпадъци и управлението на хранителните отпадъци, беше разработен с 

помощта на различни ресурси, включително първични научни статии, както и национални 

доклади и проекти, правителствени уебсайтове и европейски доклади, отнасящи се до 

Кипър ' статистика. 

За целите на теренното изследване през юни 2022 г. структуриран въпросник беше 

преведен на гръцки език и разпространен по електронен път както на учители, така и на 

ученици, използвайки Google Forms. Общо 46 участници попълниха въпросника и ни 

предоставиха своето разбиране и личен опит по отношение на хранителните отпадъци и 

управлението на хранителните отпадъци ; по-специално, 30 от участниците бяха учители и 

16 бяха ученици на възраст между 12-15 години. 

  

Dot2Dot & Innovation Hive - Гърция 

  

В Гърция Innovation Hive и Dot2Dot претърсиха съществуващата литература за нуждите и 

предизвикателствата, пред които са изправени училищата при установяването и 

управлението на проблема с хранителните отпадъци, заедно с техните нужди от 

разработване на нови материали или подобряване на съществуващите. В същото време, 



 

 

 

 
заедно с прегледа на литературата, структуриран въпросник, преведен на гръцки език и 

разпространен на основната целева група (учители и ученици от средното ниво на 

образование) с цел идентифициране на най-подходящия формат за учебни материали и 

обучение съдържание, което ще отговори на техните нужди. 

Основните теми в кабинетното изследване бяха икономическото и екологичното 

въздействие на хранителните отпадъци, описанието на националната стратегия срещу 

проблема с хранителните отпадъци и ролята на частните инициативи за повишаване на 

осведомеността, трудностите при събирането на статистически резултати в Гърция и липсата 

на съществуваща литература и образователни програми, свързани с управлението на 

хранителните отпадъци. 

Теренното проучване чрез разпространението на въпросника на 27 ученици и 16 учители в 

средното образование събра някои интересни констатации, например, че има значителна 

празнина в знанията относно значението на хранителните отпадъци и как да се управлява 

този проблем в гръцкото средно образование. Освен това мнозинството от респондентите 

споменаха, че има нужда от създаване на ресурси, за да научат за управлението на 

хранителните отпадъци, тъй като никога не са участвали в обучение, свързано с 

управлението на хранителните отпадъци. 

  

Petit Pas Aps - Италия 

  

Това изследване се фокусира върху ситуацията по отношение на хранителните отпадъци в 

Италия с особен акцент върху управлението на този проблем в училищата. Целта му е да 

анализира инициативите, родени на национално ниво, за да се опитат да ограничат 

хранителните отпадъци и мерките, предприети от училищата за обучение на учениците 

относно проблема с хранителните отпадъци и въздействието им върху околната среда, като 

се фокусира върху събирането на първични и вторични данни и анализирането им за 

обработка на отчети. 

За да се идентифицират нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени 

училищата при установяването и управлението на проблема с хранителните отпадъци, 



 

 

 

 
заедно с нуждите им от разработване на нови материали или подобряване на 

съществуващите, беше приложен следният изследователски подход в три стъпки: 

1.      Събиране на данни от национални източници. 

Събирането на данни включва извършване на предварителен преглед на 

литературата като вторичен изследователски метод за мотивиране на въпроси за 

интервю. Прегледът на литературата обхвана политическата рамка, разпоредбите за 

студентите, разпоредбите за преподавателите и учителите и инициативите за 

подпомагане на обучението и образованието в управлението на хранителните 

отпадъци, както е налично от национални доклади, научни изследвания, както и 

национални закони и данни. Въз основа на тези данни бяха формулирани въпроси 

за интервюто за учители и ученици от средното образование, които отговориха, за 

да помогнат в предварителното документно проучване. 

2.      Събиране на данни от национални източници 

Първичните изследователски методи се провеждат чрез интервюта, последвани от 

допълнителни вторични кабинетни изследвания на национално ниво. 

3.      Съставете пълен национален доклад 

Въз основа на събраните данни анализът беше завършен чрез подчертаване на 

ключови точки, класиране на резултатите за постигане на целите на изследването и 

структуриране на тези резултати за формулиране на заключения и препоръки. 

  

  

  

Произход на данните 

Докато първичните данни бяха събрани чрез въпросници, насочени към основната целева 

група на проекта, вторичните данни бяха получени чрез вътрешни (в рамките на 

организацията) и външни (извън организацията) източници. 

За изследването на кабинета ZERO WASTE бяха проучени външни източници, за да се дадат 

отговори на изложените по-рано проблеми. Събирането на външни данни е по-трудно, тъй 

като данните са много по-разнообразни и източниците са много по-многобройни. За да се 

справим с това, идентифицирахме редица източници, които са най-подходящи за това 

изследване, с акцент върху публикации, не по-стари от десет години: 

●   Национални политически рамки и насоки 



 

 

 

 

●   Национални доклади 

●   Годишни отчети и други данни от преброяването 

●   Бази данни 

●   Съответни учебници 

●   Национални проекти 

●   Местни вестници 

Тези източници могат да бъдат достъпни чрез търсачки като Google и всички бази данни за 

обучение, до които партньорите имат достъп. Причината за включването на такъв голям 

избор от източници е да се гарантира, че има достатъчно покритие на сложна тема, която се 

разбира по различен начин сред различните заинтересовани страни и държави. 

Изследването на национална територия беше подкрепено от теренно проучване, в което 

бяха интервюирани ученици и учители, за да се тества нивото им на знания по въпроса за 

разхищаването на храни и управлението на хранителните отпадъци и да се проучат 

ежедневните им навици във връзка с тази тема, като се събират предложения за това как да 

управляват отпадъците от хранителни отпадъци в своята държава/град. 

  

Liceul Teoretic “Marin Preda” - Румъния 

                                                                                                                                                                                

Що се отнася до първия тип изследване (кабинетното изследване), Liceul Teoretic „Marin 

Preda“, румънският партньор, направи задълбочен анализ на съществуващата литература 

по обсъжданата тема. Консултирахме закони, действащи национални разпоредби, 

стратегии, методологии, подходящи и уместни гледни точки, принадлежащи на 

специалисти в управлението на хранителните отпадъци, онлайн доклади и бази данни, 

примери за добри практики. В следващия раздел ще има подробно представяне на нашите 

открития. Що се отнася до теренното изследване, структурираният въпросник беше 

приложен към 25 ученици и 15 учители от нашата гимназия. Учениците, участващи в 

анкетата, са на възраст 14-19 години, идват както от селските, така и от градските райони и 

учат в паралелки с различен профил (хуманистични или научно ориентирани специалности). 

Учителите, отговарящи на въпросите, имат различни нива на преподавателски опит, 

преподават различни предмети (биология, математика, химия, румънски език, чужди 

езици, история, ИТ и физика). 



 

 

 

 
  

GEINNOVA - Испания 

  

Целта на това изследване е да проучи концепцията и навиците около разхищаването на 

храни и управлението на хранителните отпадъци в Испания, особено сред учителите и 

учениците. 

Наистина, в първата част беше проведено документно проучване, фокусирано върху 

събирането на данни на ЕС и на национално ниво, преглед на политиките, национални 

стратегии, национални закони, програма на ЕС и приоритети на ЕС. Като методология, 

първо, информацията и данните са събрани от уебсайта на испанското правителство, 

националния онлайн архив с данни, научни статии, изследвания, национални и местни 

вестници. От събраните данни е представена ситуацията в Испания по отношение на 

законодателството, практиките и инициативите за управление на хранителните отпадъци. 

За втората част теренното изследване е проведено (първични източници) с помощта на 

онлайн въпросника, който е разпространен сред различни гимназии, достигнати чрез 

мрежата на Geinnova. Въпросникът е попълнен от общо 42 респонденти: 15 учители и 27 

ученици в средното образование, всички живеещи в Испания. Това беше полезен 

инструмент за конкретно разбиране на концептуализацията на хранителните отпадъци и 

тяхното управление и кои се считат за най-добрите инструменти за сенсибилизиране на 

бъдещите поколения. 

  

Geleceğin Eğitimi Derneği - GED - Турция 

  

В съответствие с проекта Zero Waste, това изследване има за цел да разбере текущата 

ситуация на възприемането и поведението на хората по отношение на управлението на 

хранителните отпадъци в Турция, както и съществуващите знания и умения на учителите и 

учениците относно управлението на хранителните отпадъци. 



 

 

 

 
Базираното в страната кабинетно проучване се фокусира върху текущата ситуация в Турция 

по отношение на законодателството и стратегиите, съответните инициативи, 

съществуващите статистически данни по отношение на хранителните отпадъци и 

управлението на хранителните отпадъци. Основните ресурси на първата част се основават 

предимно на данните, предоставени от правителствените статистически данни, 

изследвания на инициативи в тази област и академични изследвания. Тъй като 

управлението на хранителните отпадъци е сравнително нова концепция, прилаганите 

разпоредби и закони все още са подложени на малки промени, но кабинетното проучване 

представя най-актуалните. 

Втората част от това изследване са данни, събрани директно от целевата група на проекта. 

Проучването с учители е приложено през май и юни 2022 г. с участието на 28 учители и 90 

ученици от предимно средни училища в Турция. Броят на училищата, отговорили на 

въпросниците, е 12. Чрез тези анкети беше изследвано нивото на знания на учениците и 

учителите относно хранителните отпадъци и тяхното управление. Освен това бяха 

разгледани техните ежедневни навици във връзка с тази тема, събиране на предложения за 

това как да управляват отпадъците от хранителни отпадъци в техните училища и как да 

вградят съдържанието в обучението. 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. Кабинентно изследване 

 

Balkan Bridge – България 
 



 

 

 

 

2.1. Проблемът с разхищаването на храна 

 
Съществуваща национална стратегия / политики / правна рамка за управление на 

хранителните отпадъци и налични инициативи на частни организации 

Цел 

България се е ангажирала да изпълни Цел за устойчиво развитие 12.3 за намаляване 

наполовина на хранителните отпадъци на глава от населението на ниво търговия на дребно 

и потребител до 2030 г. и намаляване на загубите на храна по веригите за производство и 

доставка на храни. Националната програма за предотвратяване и намаляване на 

хранителните отпадъци (2021-2026 г.) също определя междинна цел за намаляване на 

хранителните отпадъци с 25% до 2026 г. 

Измерение 

Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и 

водите и Националният статистически институт споделят отговорността за мониторинг на 

националните нива на хранителни отпадъци. 

Националната стратегия за адаптиране към изменението на климата и планът за действие 

са насочени към уязвимостта на селскостопанския сектор поради изменението на климата, 

включително загубите на храна. 

Акт: Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда 

и водите, Националният статистически институт и Българската агенция по безопасност на 

храните споделят отговорността за обработка на отчета за хранителните отпадъци със 

статистиката на национално ниво. 

Националният план за управление на отпадъците (2021-2028 г.) беше приет през 2021 г., 

включително програма за предотвратяване на хранителните отпадъци. 

Проект на национална програма за превенция и намаляване на хранителните отпадъци 

(2021-2026 г.) е съставен от междуведомствена работна група, включваща министерства, 

агенции, браншови организации и асоциации в хранителния сектор, както и хранителни 

банки. Националната програма е придружена от план за действие, който определя 

сроковете за изпълнение, както и отговорните институции. 



 

 

 

 
Националната програма е приета с Решение № 700 на Министерския съвет от 7 октомври 

2021 г. 

Оперативните цели на националната програма са: 

●       създаване на национална база данни за хранителни отпадъци; 

●       подпомагане на съоръженията за производство, обработка и разпространение 

на храни за предотвратяване и намаляване на хранителните отпадъци; 

●       промяна на потребителското поведение и отношение към храната; 

●       прилагане на мерки за предотвратяване на загубата на храна и разхищението на 

всички етапи от веригата за доставка на храни; 

●       подобряване на преразпределението на излишната годна за консумация храна 

за хора в нужда. 

Националната програма дава приоритет на предотвратяването на загубата и разхищаването 

на храна при източника и преразпределението на излишната храна за консумация от човека. 

Българският Закон за храните определя общите изисквания към дейностите по 

преразпределение на храни. През 2021 г. беше приета Наредба за специфичните 

изисквания към хранителните банки и за контрол на дейността им. 

Планът за действие на националната програма включва действия за насърчаване на 

стопанските субекти в хранително-вкусовата промишленост да използват правилно 

маркиране на датите „използван до“ и „най-добър до“. Дейностите за повишаване на 

осведомеността са ключово направление за действие на националната програма, с 

действия за повишаване на разбирането на потребителите за значението на отбелязването 

на датата, за насърчаване на консумацията на плодове и зеленчуци, които не отговарят на 

козметичните стандарти, за разработване на образователни материали за хранителните 

отпадъци за учители и студенти. 

България има за цел да създаде Национална платформа за загубата и разхищаването на 

храни, която да обединява всички участници във веригата за доставка на храни и публичните 

органи, които да си сътрудничат на доброволна основа и да помогнат за изпълнението на 

националната програма. Членовете ще бъдат помолени да се придържат към Меморандум 

за сътрудничество. 

В рамките на пилотен проект за начално училище (2019-2020 г.) експерти от Българската 

агенция по безопасност на храните предложиха обучение за предотвратяване на 

хранителните отпадъци у дома и в училище на ученици от 3 и 4 клас. За съжаление, проектът 

беше прекъснат поради пандемията от Covid-19 и виртуалния формат на занятията. 



 

 

 

 
Четвъртата кръгла маса на тема „Устойчиво потребление на храни в България“ се проведе в 

УНСС през септември 2021 г. с финансовата подкрепа на УНСС – София с проект „Устойчиво 

потребление на храни в България“ (NID-NF-18/2021). Експерти от институции, академични 

среди, неправителствени организации и бизнес представиха своите мнения относно 

устойчивостта на хранителната система, осигуряването на здравословни и безопасни храни, 

намаляването на хранителните отпадъци, политиките и законодателството за налагане на 

практики за устойчиво потребление на храни в България. 

Университетът по хранителни технологии в Пловдив, в сътрудничество с CROSS-KIC EIT 

REGIONAL EXECUTIVE ACADEMY в България организира 2-дневен онлайн семинар през 

декември 2021 г., обхващащ някои от актуалните теми: Стратегия от фермата до вилицата, 

Кръгова икономика, Превенция и намаляване на загубата на храна , Преразпределение на 

храната. Осъществи се полезен обмен на знания и актуална информация, представиха се 

добри практики. 

Събития 

Яна Иванова, изпълнителен директор на Асоциация Food Drink Bulgaria, участва в Четвъртата 

кръгла маса на тема „Устойчиво потребление на храни в България“, организирана от 

катедра „Икономика на природните ресурси“ на УНСС. 

Кампании 

Производителите на храни и напитки играят водеща роля в подкрепата и прилагането на 

практики за опазване на околната среда и насърчаване на природните ресурси. Освен това 

те подкрепят разработването на стандарти и методологии, които са възможно най-щадящи 

околната среда. 

  

Практики: 

1. Кока Кола ХБК България: Моят зелен град – Повече от 11 години служителите на 

Кока-Кола в България допринасят за околната среда като част от кампанията „Моят 

зелен град“. През 2018 г. инициативата се проведе като част от глобалния 

ангажимент на Свят без отпадъци: до 2030 г. да се помогне за рециклирането на 

еквивалента на всяка продадена бутилка или кен, за да се постигне 100% 

рециклиране на отпадъци. https://bg.coca-colahellenic.c 

om/bg/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0% BE-

https://bg.coca-colahellenic.com/bg/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
https://bg.coca-colahellenic.com/bg/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
https://bg.coca-colahellenic.com/bg/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/


 

 

 

 
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B

A%D0%BE%D0% BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/ 

2. Българската индустрия за безалкохолни напитки Coca Cola се амбицира да направи 

пластмасовите си опаковки по-устойчиви. Устойчивото развитие е от съществено 

значение за Coca-Cola Company. Усилията в тази посока са част от дългосрочната 

стратегия на компанията да се развива по правилния начин, утвърждавайки се като 

отговорен производител на цялостно портфолио от разнообразни напитки. 

https://www.coca-cola.bg/istorii/the-spot-promqnata-koqto-pravim-zaedno 

3. На 17.09.21 г. се проведе кръгла маса в три панела: „Законодателство, политики и 

инициативи за насърчаване на устойчивото потребление на храни“, „Добри 

практики за налагане на устойчиви хранителни модели и намаляване на 

хранителните отпадъци в България“ и „Младежка сесия“. 

Целта на кръглата маса бяха мненията на експерти от институции, академични среди, НПО 

и бизнеса относно устойчивостта на хранителната система, осигуряването на здравословна 

и надеждна храна, намаляването на хранителните отпадъци, необходимостта от етикети, 

публичните политики и закони за налагане на устойчиви модели на потреблението на храни 

в България да се чуе. По време на събитието бяха обсъдени екологичният преход в 

хранителната система и политиките за насърчаване на устойчивото потребление на храни в 

България в светлината на Европейския зелен пакт и стратегията „от фермата до вилицата“. 

  

Частни организации 

им са много събития в мрежа, разработени приложения и препоръчани ежедневни 

практики, целящи намаляване на хранителните отпадъци. 

Stationzero.bg – Първият магазин с нулеви отпадъци 

Магазин Без опаковка – Първият магазин за хранителни стоки с нулеви отпадъци 

Благичка – Zero Waste – Първият ресторант с нулеви хранителни отпадъци 

Революция 

Zero Waste София 

Спестовна овца 

https://bg.coca-colahellenic.com/bg/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
https://bg.coca-colahellenic.com/bg/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
https://www.coca-cola.bg/istorii/the-spot-promqnata-koqto-pravim-zaedno
https://www.coca-cola.bg/istorii/the-spot-promqnata-koqto-pravim-zaedno
https://www.coca-cola.bg/istorii/the-spot-promqnata-koqto-pravim-zaedno
https://www.facebook.com/stationzerobg
https://www.facebook.com/zerowasteshop.bg
https://www.facebook.com/blagichkacooks
https://www.facebook.com/Greenrevolucia
https://www.facebook.com/zerowastesofia
https://www.facebook.com/thriftsheep


 

 

 

 
Фондация „Корен” - тяхна инициатива „Компостирай у дома: Градски експериментариум” 

придобива огромна популярност в практиките за компостиране с цел намаляване на 

хранителните отпадъци 

Food Wave Sofia – български клон на глобалната “Food Wave” 

За Земята – НПО 

Мобилно приложение : https://foodobox.com/# 

Това приложение е базирано на световно популярните мобилни приложения - Too Good To 

Go, FoodForAll, Olio, FlashFood, Food Rescue US. FoodoBox предлага възможността да 

закупите „кутия изненада ме“ с храна с отстъпка до 40% от ресторант, който иначе ще я 

изхвърли в кошчето. Изчислено е, че всяка кутия намалява въглеродните емисии до 2,5 kg. 

Такива практики се считат за много ефективен начин за изграждане на устойчива 

хранителна система с много ефективно управление на хранителните отпадъци. Това ще 

намали емисиите на метан от депата и ще намали въглеродния отпечатък, ще спести 

енергия и ресурси, предотвратявайки замърсяването, свързано с отглеждането, 

производството, транспортирането и продажбата на храна (да не говорим за извозването 

на хранителните отпадъци и след това поставянето им на сметището) . 

Национална статистика за хранителните отпадъци и управлението на хранителните 

отпадъци 

В ЕС годишно се генерират около 88 милиона тона хранителни отпадъци със свързаните с 

това разходи, оценени на 143 милиарда евро (FUSIONS, 2016). Въпреки че приблизително 

20% от общо произведената храна се губи или пропилява, 36,2 милиона души не могат да 

си позволят качествена храна всеки втори ден (Евростат, 2020 г.). В България най-много 

храна се изхвърля от домакинствата – 54%. Всеки българин губи 70 кг. на година, докато в 

ЕС средното е 173 кг на човек. 
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https://foodobox.com/


 

 

 

 
 

 

  

Общото количество хранителни отпадъци в страната през 2018 г. е близо 500 хил. тона, от 

които близо 57% са хранителни отпадъци от битов характер. 

Трябва да се отбележи, че броят на последните не е включен в потенциалните количества 

хранителни отпадъци, които може да се очаква да съдържат във „фината фракция” „4 см” 

(което е отчетено в Националната методика за морфологичен анализ на битови отпадъци).  

Диаграмите по-долу обобщават данните за образуването на хранителни отпадъци по 

сектори в България и в ЕС-28 (средни резултати). 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Домакинствата са основният източник на хранителни отпадъци както в страната, така и в 

ЕС, следвани от преработвателния сектор и производството на храни. 

Ето защо намаляването на количеството хранителни отпадъци е необходимо за всички 

източници на образуване и особено хранителните отпадъци от битов характер и от 

преработката и производството на храни. 



 

 

 

 
Сравнителни данни за генерирането на хранителни отпадъци са представени в доклада на 

Съвместния изследователски център на ЕК „Предотвратяване на отпадъците в кръговата 

икономика: Анализ на стратегии и устойчиви цели. Пример за хранителни отпадъци ”2016. 

Таблицата по-долу представя скоростта на образуване хранителни отпадъци на човек в ЕС 

и в България. 

Количество хранителни отпадъци 

Изследване година Хранителни отпадъци на 

глава от населението 

14 членки на ЕС 2012 г 127 кг 

България 2016 г 94 кг 

  

Стойността за България, определена на базата на средногодишното население за 2016 г., е 

по-благоприятна от средната за страните членки на изследването, но са необходими 

целенасочени политики и мерки за предотвратяване на разхищаването на храни. 

2.2. Управление на хранителните отпадъци в 

образованието 

Съществуваща литература за управление на хранителни отпадъци 

Тъй като хранителните отпадъци са глобален проблем, има относително голямо количество 

съществуваща литература. Статии като „Хранителни отпадъци от ресторанти и 

детерминантите за тяхното ефективно управление в България: проучвателен казус на 

ресторанти в Пловдив“ и документът от българското национално екологично министерство, 

описващ националния план за управление на отпадъците, са добри примери за литература 

с подробен анализ на тема. 



 

 

 

 
Основни аспекти на ефективното управление на хранителните отпадъци са управлението на 

хранителните отпадъци в ресторанта, тъй като се счита, че този сектор допринася 

значително за проблема. „Хранителните отпадъци в ресторантите представляват 

значително обществено предизвикателство в икономиките в преход, където честотата на 

хранене навън нараства. Проблемът с хранителните отпадъци в ресторантите в този 

контекст обаче е в процес на изследване, което възпрепятства разбирането на причините и 

последиците от него. Тази статия допринася за познанията с казус за управление на 

хранителните отпадъци в ресторантите на Пловдив в България, икономика в преход в 

Югоизточна Европа. Чрез обектива на качествени изследвания, той установява причините за 

хранителните отпадъци в ресторантите и изследва управленските подходи за смекчаване. 

Проучването подчертава решаващата роля на целенасочената държавна подкрепа за по-

ефективното управление на хранителните отпадъци в ресторантите. Правителството трябва 

да обучи ресторантьорите как да определят количествено и характеризират основните 

потоци хранителни отпадъци. Освен това следва да предоставя надеждни услуги за 

събиране на отпадъци, за да улесни разделянето и рециклирането на храните на място. И 

накрая, трябва да се разработят кампании за осведомяване на обществеността, за да се 

ангажират по-добре клиентите в минимизирането на хранителните отпадъци в 

ресторантите. 

Що се отнася до националната стратегия за намаляване на хранителните отпадъци, тя е 

проучена частично. Документът на българското национално екологично министерство, 

описващ националния план за управление на отпадъците, се фокусира върху отпадъците 

като общ проблем, който включва най-вече промишлените отпадъци и последиците от 

замърсяването, които причиняват. 

  

Съществуващи образователни инициативи за управление на хранителните отпадъци 

Пъзелите за търсене на думи са проста, забавна и новаторска идея, която помага да се 

запомнят технически термини, обяснени в клас. Те могат да се играят от хора от всички 

възрасти, могат да бъдат направени на всеки език и могат да бъдат направени с различни 

нива на сложност, за да отговарят на публиката. Трудността зависи от броя и вида на 

скритите думи, размера на пъзелите за търсене на думи по отношение на колони и редове 

и дали е предоставен списък с думи, които трябва да бъдат намерени, или не. По-долу има 

два примера, създадени с помощта на безплатния онлайн инструмент „търсене на думи“, 

част от „Пъзелмейкър на Discovery Education“, но учителите ще могат да правят свои 

собствени пъзели за търсене на думи, които отговарят на техните класове, като използват 

тази връзка. Пъзелите за търсене на думи могат да се правят индивидуално или в групи и 

могат да бъдат отпечатани или направени онлайн. Онлайн инструментът предоставя уеб 



 

 

 

 
връзка към пъзела с думи, след като бъде създаден. Тази връзка може да бъде споделена с 

участниците и да бъдат помолени да я попълнят онлайн. 

  

  

Студентите и учителите може да не са в състояние да разрешат целия проблем с 

хранителните отпадъци, но като потребители те могат да контролират количеството загуба 

на храна, което домакинството преживява чрез следните стъпки, подходящи за храна. 

1. Планирайте напред 

Ако имате навика да изтичате до магазина, за да вземете това, от което се нуждаете за 

хранене, вероятно ще се окажете с неизползвани съставки и остатъци от храна в края на 

храненето. Като планирате предварително, можете да комбинирате елементи от менюто, 

които използват някои от същите съставки и да спестите загуба на храна. 

2. Направете списък 

Изготвянето на списък с нещата, от които се нуждаете, преди да отидете да пазарувате, е 

чудесен начин да намалите хранителните отпадъци, тъй като предотвратява прекомерното 

купуване. Не забравяйте да проверите хладилника и килера, за да разберете от какво 

наистина се нуждаете, преди да добавите нещо към списъка си. 

3. Бъдете реалисти 

Мнозина се изкушават да купуват много пресни плодове и зеленчуци с намерението 

внезапно да се хранят здравословно. За съжаление, много от тях също се провалят и оставят 

пресните продукти да се развалят в хладилника. Създайте си навика да пазарувате 

реалистично и да купувате само толкова пресни плодове и зеленчуци, колкото семейството 

ви ще изяде през следващите няколко дни, за да избегнете загубата на храна. 

4. Пазарувайте малко 

Само защото вашият хранителен магазин продава продукти в гигантски контейнери, не 

означава, че трябва да ги купувате. Спрете и помислете каква част от продукта вашето 

семейство реалистично ще използва, преди да се развали. Купуването на твърде много 

храна със сигурност ще доведе до повече хранителни отпадъци. 

5. Подредете приоритетите 



 

 

 

 
Ако сте сериозни за намаляване на хранителните отпадъци, устояйте на желанието да 

купите малко от всичко, което намирате за привлекателно. Вместо да опитвате няколко вида 

сирене, изберете такова, което всички ще харесат. По същия начин изберете плодове и 

зеленчуци, които е най-вероятно да бъдат изядени веднага. Ако чувствате нужда да 

експериментирате с различни храни, избирайте една нова храна наведнъж, за да помогнете 

за намаляване на хранителните отпадъци. 

6. Запасете най-важното 

Дръжте килера и фризера си заредени с храни, които вашето семейство използва и обича. 

Това включва подправки, подправки, ориз и зърнени храни. Когато килерът е добре 

зареден, е по-вероятно да използвате остатъците в ново ястие и е по-вероятно семейството 

ви също да го изяде. 

  

7. Не се подготвяйте прекалено много 

Никой не обича да изхвърля напълно добри остатъци, но истината е, че понякога остатъците 

стоят в хладилника и се развалят. Един от начините да разрешите тази дилема е да 

внимавате да не готвите повече, отколкото семейството ви ще изяде на едно хранене. 

8. Вземете остатъците вкъщи 

Хранителните отпадъци са често срещани в ресторантите, защото те често сервират по-

големи порции, отколкото можете да изядете. Но не позволявайте тази храна да отиде на 

вятъра! Донесете у дома остатъците си за друго хранене или за споделяне с други членове 

на семейството. 

9. Използвайте остатъците 

Планирайте използването на вашите остатъци. Супите, яхниите и гювечите са чудесен начин 

да използвате остатъците от месо и зеленчуци. 

10. Поддържайте храната свежа 

Отделете време да преопаковате храните, когато се приберете след пазаруване, за да ги 

запазите свежи. Използвайте уреда за зеленчуци и дръжте свежите храни видими, така че е 

по-вероятно да ги изядете, преди да са остарели. 

11. Не хвърляйте храна, преди да се развали 



 

 

 

 
Внимавайте да хвърляте храната в кошчето, преди да се е развалила или да е изтекла. 

Използвайте стар хляб за галета или направете крутони. Комбинирайте много плодове, за 

да направите плодова салата или плодова чаша за десерт. 

12. Запазете го 

Пресните зеленчуци, плодове и меса могат да бъдат замразени, за да се удължи живота им. 

Помислете дали да не вземете храна за пестене, за да замразите продуктите ефективно и 

да ги съхранявате във фризера. По същия начин, ако имате изобилие от пресни зеленчуци 

от фермерския пазар, направете сосове или ги нарежете на хапки и ги замразете за супи и 

яхнии през зимата. 

13. Направете фризера най-добрия си приятел 

Преопаковайте семейни опаковки с месо и ги замразете в количествата, които ще ви трябват 

за любимите ви рецепти. Друга алтернатива е да приготвяте ястия от фризер и да 

комбинирате всички съставки за рецепти за бавно готвене в големи торби за фризер. По 

този начин цели ястия могат да бъдат приготвени в един момент и вашите продукти винаги 

ще бъдат свежи. 

  

14. Споделете го 

Ако любимите ви рецепти правят повече, отколкото семейството ви може да изяде и не 

искате суетенето да намалите рецептата, пригответе я все пак и споделете екстрите с 

приятел или съсед. Тази допълнителна купа с две люто чили със сигурност ще ви хареса в 

хладна вечер. 

15. Компостирайте го 

Някои хранителни отпадъци са неизбежни, но това не означава, че трябва да ги изхвърлите 

в кошчето. Купете кухненски компостер, като Lomi, и придобийте навика да компостирате 

вашите кухненски отпадъци като обелки, сърцевини и остатъци от зеленчуци. 

 

 

 Център за социални иновации - Кипър 
 



 

 

 

 

2.1. Проблемът с разхищаването на храна 

Безспорно е, че в Кипър има голяма нужда от намаляване на хранителните отпадъци, като 

се има предвид, че те са разпределени сред страните от Европейския съюз с най-високо 

производство на хранителни отпадъци. Според UNEP (2021 г.) се изчислява, че кипърските 

домакинства произвеждат 95 kg хранителни отпадъци на глава от населението, което се 

равнява на повече от 113 000 тона годишно 8 . По-ново проучване, публикувано през 2022 г., 

показа, че приблизително 72 кг хранителни отпадъци на глава от населението се генерират 

в домакинствата. Таблицата по-долу представя резултатите от хранителните отпадъци в 

различните етапи на веригата за доставка на храни (първично производство, преработка и 

производство, търговия на дребно и друга дистрибуция на храни, ресторанти и хранителни 

услуги и домакинства) 9 . 

 

Общото разхищаване на храни в Кипър води до всички етапи от веригата за доставка на 

храни 

Източник: Ioannou et al. 2022 9 

Доклад на проекта FoodPrint (2021) показа, че по-голямата част от хранителните отпадъци 

(69%) се произвеждат поради по-бавна консумация и впоследствие достигане на срока на 

годност, като около 30% от хранителните отпадъци се генерират, защото хората забравят за 

тях или купуват повече отколкото това, от което всъщност се нуждаят. По отношение на 

начина, по който управляват хранителните отпадъци, се съобщава, че повечето от 

потребителите ги изхвърлят в боклука (72%), като само 28% (3 от 10) ги дават на домашни 

любимци и 9% ги компостират. По отношение на управлението на хранителните отпадъци 

беше установено, че повечето индивиди (72%) събират храната в контейнери, която се счита 

за неподходяща за консумация, докато 28% използват хранителни отпадъци за храна на 

животни и само 9% прилагат компостиране на хранителни отпадъци 9 . Участниците също 



 

 

 

 
бяха помолени да докладват колко често събират остатъците от храна от излети, но също и 

колко важен е този процес за тях; резултатите показват, че само 25% от потребителите 

винаги приемат остатъци, докато 30% от тях отговарят рядко или никога. Освен това, само 

16% от участниците изразиха, че е важно да се събират остатъците от храна; те обаче не 

винаги го правят 10 . 

До известна степен изглежда, че Кипър е признал необходимостта от намаляване на 

хранителните отпадъци и прилагане на добри практики. Министерството на околната среда 

разработи Стратегия за управление на общинските отпадъци (MWM) 2021-2027 г. , която 

определя действията и мерките, които трябва да бъдат предприети през следващите 6 

години за управление на битовите отпадъци, със следните принципи: съгласие със 

задълженията, произтичащи от европейските директиви за управление на отпадъците; 

използване на съществуваща инфраструктура за управление на отпадъци (напр. частни 

инсталации за управление на отпадъци); използване на йерархията на отпадъците; и 

приемане на най-добри практики и стойност за парите 11 . По отношение на хранителните 

отпадъци стратегията засилва намаляването на генерирането на хранителни отпадъци в 

първичното производство, в преработката и производството, в търговията на дребно и друга 

дистрибуция на храни, в ресторантите и хранителните услуги, както и в домакинствата, като 

си поставя за цел 50% намаление на глобалната храна на глава от населението отпадъци 

до 2030 г. Той също така подчертава значението на даряването на храна и друго 

преразпределение, като консумацията от човека е приоритет в сравнение с храната за 

животни и преработката в нехранителни продукти 8 . Няколко мерки, които са въведени за 

предотвратяване на хранителните отпадъци, са проектът LIFE (FoodPrint) , проектът „С 

уважение, Food Cyprus“ от AKTI Project and Research Center, насоките за картографиране на 

отпадъците за хотели и инициативи на доброволци, като Zero Food Waste Cyprus които 

преразпределят хранителните отпадъци от местните пазари ( https://zfwcy.org/ ). И двата 

проекта имат за цел да повишат осведомеността по отношение на хранителните отпадъци 

и проблема с околната среда чрез различни дейности, като кампании, семинари и 

презентации в училища, хотели и ресторанти, местни власти и неправителствени 

организации, както и много други иновативни начини като състезание по готварство с цел 

предотвратяване на хранителни отпадъци по време на приготвяне, организиран от „С 

уважение, Food Cyprus“ 8 . 

  

  

https://zfwcy.org/
https://zfwcy.org/


 

 

 

 

2.2. Управление на хранителните отпадъци в образованието 

  

Съществува ограничена литература за хранителните отпадъци, като няколко статии се 

фокусират върху общите твърди отпадъци, докато други се фокусират само върху 

индустрията на хотелиерството. Скорошна статия беше публикувана от Ioannou et al. (2022), 

който представя процедурата, която представлява количествено определяне на 

хранителните отпадъци в различните етапи на веригата за доставка на храни 9 . Друго 

скорошно проучване на Demetriou (2022) изследва интереса на хотелиерите/собствениците 

на хотели към намаляване на хранителните отпадъци и всички потенциални последици в 

този процес, в опит да предостави решения за намаляване на хотелските хранителни 

отпадъци, като ефективно съхранение на храна, замразяване на храна и съставяне на 

списъци за пазаруване на храна 12 . Няколко статии се фокусират върху общите твърди 

отпадъци, включително една от Zorpas et al. (2012), който съобщава за твърди отпадъци от 

индустрията на хотелиерството, произведени специално от гости 13 . 

Що се отнася до образователните програми, през 2018 г. Министерството на образованието, 

спорта и младежта (MEEPA) създаде Образователен отдел за околна среда и устойчиво 

развитие, целящ да повиши осведомеността за околната среда и устойчивостта чрез 

образование. Целта на това звено е трайното му интегриране във всички квалификационни 

нива и училища в цялата страна. Отделът предлага образователни материали както за 

учители, така и за студенти и допринася за писането на статии и разработването на 

семинари/конференции 14 . По-специално, за учебната 2021-2022 г. Отделът разработи 

виртуални семинари за хранителните отпадъци (като „нашата роля в хранителните 

отпадъци“, „ефектите на хранителните отпадъци върху парниковия ефект“, 

„оползотворяване на хранителните отпадъци“, „ биомаса“, „компостиране“ и „управление 

и намаляване на хранителните отпадъци“), насочени към ученици в началното образование 

(5 -ти и 6 -ти клас) и средното образование и обхващащи един или два учебни периода 15 . 

Съществуват и различни проекти, насочени към подобряване на образованието за 

хранителните отпадъци в училищата. Първо, AKTI предоставя презентации в училищата, за 

да създаде осведоменост, но също така се фокусира върху повишаване на осведомеността 

от врата до врата в две общини (една в северната част на Кипър и една в южната част) чрез 

проекта С уважение, Food Cyprus ( akti .org.cy ) 8 . Освен това, текущ проект на ЕС, FoodRescue, 

се фокусира върху разработването на иновативен учебен и образователен пакет за ученици 

на възраст 8-12 години (основно образование) 16 ; този резултат обаче все още не е 

завършен. FoodPrint също се фокусира върху разработването на обучителни материали, 



 

 

 

 
насочени към професионалисти и/или студенти от хранително-вкусовата промишленост и 

хотелиерството 17 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dot2Dot & Innovation Hive - Greece 

2.1. Проблемът с хранителните отпадъци 

Проблемът с хранителните отпадъци на национално ниво 

Въпреки че Гърция има национална стратегическа програма за предотвратяване на 

отпадъците, основана на оценка на социално-икономическите условия, ефективността на 

предотвратяване/управление на отпадъците и взаимодействие с други политики, 

празнината в знанията по отношение на съставните характеристики на хранителните 

отпадъци е значителна. Причината е, че законодателството, което насърчава разделното 

събиране и третиране на биоотпадъците, е приложено на практика едва наскоро. Ето защо 



 

 

 

 
най-важните стъпки по проблемите на хранителните отпадъци са осъществени чрез 

социални иновативни действия, инициирани от отделни лица и НПО. 22, 40, 42 

 

                       Source: https://www.eu-fusions.org/  

 

 

Национална стратегия, законодателство, пазарни инструменти, регулаторни 

инструменти, доброволни споразумения, комуникация и кампании, проекти и други 

мерки, насочени към управлението на хранителните отпадъци: 

● Национална стратегия, законодателство, пазарни инструменти, регулаторни 

инструменти, доброволни споразумения, комуникация и кампании, проекти и други 

мерки, насочени към управлението на хранителните отпадъци: 

● Министерството на околната среда, енергетиката и изменението на климата 

създаде Националния план за управление на отпадъците през 2015 г. 19 

●  Изкуството. 46§1 от Закон 4238/2014. Даренията на храни са освободени от ДДС и 

могат да се предоставят безплатно в публични организации или частни организации 

с нестопанска цел, за да бъдат разпределени единствено за удобство или комфорт 

на уязвими социални групи. 20 

https://www.eu-fusions.org/


 

 

 

 

● Закон 4042/2012, който включва Рамковата директива за отпадъците 2008/98/EC. 

Той разширява принципа „замърсителят плаща“ и определя по-ясни изисквания за 

управлението на отпадъците. 21 

● “Boroume” е неправителствена организация, която се бори с хранителните 

отпадъци, като организира разпределението на излишната храна за 

благотворителност в цяла Гърция. 34 

● „Хляб и действие” е неправителствена организация, която събира и разпределя 

едри годни за консумация остатъци от храна или готвена храна в сервизни центрове. 
35 

●  Понастоящем в Гърция не се прилагат доброволни споразумения. 40 

●  Фестивали срещу разхищаването на храна. 40 

● Уъркшопове, в които известни готвачи приготвяха остатъци и хранителни продукти 

близо до изтичащия срок на годност и споделяха ценни готварски съвети и рецепти 

с цел намаляване на хранителните отпадъци. 40 

● Кампанията, ръководена от доброволци, „Let's do it Greece“ полага системни усилия 

за споделяне на най-добри практики, свързани с управлението на хранителните 

отпадъци. 37 

●  Насоки за намаляване на хранителните отпадъци у дома 41 

●  Насоки за сектора за загуба на храна и отпадъци 42 

● Докладът „Алианс за намаляване на хранителните отпадъци“ от Американския 

колеж в Гърция (ACG) и координиран от неправителствената организация „Boroume“ 

с AB Vassilopoulos, работещ под егидата на Министерството на околната среда и 

енергетиката на Гърция през 2021 г. 23, 34 

● Проектът "По-добър живот". 24, 36, 38 

● Проектът LIFE ENV/GR/000622 „Разработване и демонстрация на инструмент за 

подпомагане на предотвратяването на отпадъци за местните власти – инструмент 

WASP“. 40 

● Национална статистика за хранителните отпадъци и управлението на 

хранителните отпадъци 

● Трудно е да се анализира хранителните отпадъци в Гърция, не само поради липсата 

на обширни и задълбочени изследвания, но и поради липсата на публичен дебат по 

тази тема. Публичните дискусии за хранителните отпадъци започнаха преди 



 

 

 

 
няколко години и единствената национална статистика, която съществува, идва от 

проучвания на ООН. 43 

●  В Гърция най-големият процент (42%) 

хранителни отпадъци се появяват на 

етапа на употреба в домакинството. 

●  Според „Доклада за индекса на 

хранителните отпадъци“ на 

Организацията на обединените нации 

(ООН) гърците не само изхвърлят почти 

двойно количество храна, което се 

разхищава средно по света, но и са на 

първо място в цяла Европа. Гърция 

изхвърля общо 142 килограма (общо 

1,48 милиона тона) храна годишно на глава от населението. 

 

● 2.2. Управление на хранителните отпадъци в 

образованието 

● Съществуваща литература за управление на хранителни отпадъци 

● В Гърция няма много изследователски проучвания и технически доклади, свързани 

с управлението на хранителните отпадъци, тъй като в момента не са налични 

конкретни и подробни данни за хранителните отпадъци. По-голямата част от 

съществуващата литература се фокусира върху описанието на нагласите и 

поведението на гръцките домакинства по отношение на хранителните отпадъци и 

тяхното предотвратяване, както и върху най-добрите практики и казуси, свързани с 

управлението на хранителните отпадъци: 



 

 

 

 

●  

Source: http://env-edu.fmenr.duth.gr/  

●   WWF (2013), Доклад за разхищаването на храна (на гръцки) 24 

●       Предотвратяването на хранителните отпадъци като инструмент за смекчаване 

на изменението на климата: Казус от Гърция 25 

●       Нагласи и поведение на гръцките домакинства по отношение на 

предотвратяването на хранителните отпадъци 26 

●       Предварителна оценка на хранителните отпадъци в домакинствата в Гърция 27 

●       Интегрирано управление на биологичните отпадъци в Гърция – Казусът от Атина 
28, 39 

●       Хранителни отпадъци от домакинствата в Гърция: Анкета с въпросник 29 

●       Оценка на жизнения цикъл на домашно компостиране на хранителни отпадъци 

в Гърция 30 

●       Хранителни отпадъци по време на периода на блокиране на Covid-19 и 

потребителско поведение - Случаят с Гърция 31 

●       Предотвратяване на хранителните отпадъци в Атина, Гърция: Ефектът от 

характеристиките на семейството 32 

●       Обем и състав на хранителните отпадъци в домакинствата в Гърция 33 

 

  

Съществуващи образователни програми за управление на хранителните отпадъци 

http://env-edu.fmenr.duth.gr/


 

 

 

 
 

  

Източник: https://eepf.gr/ 

  

  

За съжаление в Гърция няма специална официална образователна програма, свързана с 

хранителните отпадъци и тяхното предотвратяване и рециклиране. Докато повечето страни 

от ЕС вече официално са интегрирали обучение за управление на хранителните отпадъци в 

своите училища, в Гърция има само препратки към темите за опазване на околната среда и 

рециклиране в учебниците. Информираността относно управлението на хранителните 

отпадъци зависи от инициативи и нараства поради желанието на някои училищни 

директори и учители да включат презентации или аудиовизуални материали, свързани с 

темата, в своите планове за уроци. 

 

  

Нужди от разработване на нови ресурси за обучение или подобряване на 

съществуващите 

В Гърция е необходимо да се разработят централизирани ресурси за обучение, свързани с 

управлението на хранителните отпадъци, със сътрудничеството и добрата организация 

между Дирекцията за средно образование, Министерството на образованието, 

Министерството на околната среда и енергетиката и експерти/заинтересовани страни. Тъй 

като училищата са многобройни и разпръснати из цялата страна, от решаващо значение е 

учебните материали да имат дигитални формати, които са по-лесни и по-евтини за 

разпространение, полезни са в комуникационните и информационни мрежи за учителите и 

са по-интерактивни, за да ангажират целевата група. Освен това е от съществено значение 

да се разработят наръчници, ръководства и наръчници за учители и обучители, за да бъдат 

информирани, обучени и образовани относно управлението на хранителните отпадъци. 

Предотвратяването и рециклирането на хранителни отпадъци може да бъде включено в 

стандартната училищна програма и официални учебници, интегрирани в съществуващи 

https://eepf.gr/
https://eepf.gr/


 

 

 

 
курсове, като екологични изследвания, география, домашна икономика и т.н., или може да 

бъде независим курс в рамките на „кръгова икономика“. 

Най-добрият начин за предотвратяване на хранителните отпадъци е да образовате, 

вдъхновявате и насърчавате обществеността и особено младите поколения да предприемат 

действия. Обучението за понятието хранителни отпадъци, тяхното въздействие и начините 

за тяхното управление може да промени отношението, мисленето и поведението на децата, 

да ги насърчи да действат като отговорни граждани сега и в бъдеще и в същото време да 

вдъхнови техните родители и роднини да възприемат по-устойчиви битови практики. 

Може да се заключи, че приблизително половината от учителите вече са били запознати с 

темата за управление на хранителните отпадъци, а другата половина не са. 

 

Petit Pas Aps - Италия 
 

2.1. Проблемът с разхищаването на храна 
Изследването събира някои от мерките, приети на национално ниво, като: национални 

планове за борба с хранителните отпадъци, законодателни мерки, кампании за повишаване 

на осведомеността и изследвания, насочени към предоставяне на общността на 

инструменти за разбиране на социалната, поведенческата и динамиката на начина на 

живот, които генерират и определят семейни отпадъци. 

● PINPAS (Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare), Националният план 

за предотвратяване на хранителните отпадъци се състои от 10 мерки за справяне с 

хранителните отпадъци, които в Италия възлизат на средна месечна стойност от 

около 30 евро на семейство. PINPAS ще се съсредоточи на първо място върху 

определянето на мерки за намаляване на количеството хранителни продукти, 

предназначени за консумация, които завършват в отпадъците. Чрез първата 

национална кампания за повишаване на осведомеността срещу разхищаването на 

храни в Италия, планът ще има въздействие и върху домакинството, между 

хладилника и кофата за битови отпадъци, където хранителните отпадъци достигат 

0,5% от БВП. 

 

● Актуализацията на Националната програма за предотвратяване на отпадъците, 

създадена с DM 8 July 2014, n.185 and renewed with DM 27 June 2017, n.168 

 

http://sprecoalimentare.anci.it/ristorazione-scolastica/documenti/pinpas-piano-nazionale-di-prevenzione-degli-sprechi-alimentari-le-azioni-prioritarie-per-la-lotta-allo-spreco/
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/333886.pdf


 

 

 

 

● The Gadda law of 19 August 2016, n. 166 относно „Разпоредби относно даряването и 

разпространението на хранителни и фармацевтични продукти за целите на 

социалната солидарност и за ограничаване на отпадъците“ има сред целите си, 

наред с другото, да помогне за намаляване на производството на отпадъци, да 

насърчи повторната употреба и рециклирането, както и да допринесе за за 

постигане на общите цели, определени от националната програма за 

предотвратяване на отпадъците. Накратко, законът гласи, че: Операторите в 

хранителната промишленост могат да даряват безвъзмездно своите излишъци на 

хора в затруднено положение. Храни, които вече не са полезни за хората, могат 

алтернативно да бъдат дарени за храна на животни или за създаване на материали 

за компостиране. 

 

● Campagna Spreco Zero (Кампания за нулеви отпадъци) е национална кампания за 

повишаване на осведомеността относно проблемите с отпадъците, стартирана през 

2010 г. от Last Minute Market. 

● Spreco Zero е националната кампания за повишаване на осведомеността срещу 

разхищаването на храни, координирана от проекта REduCe (Изследване, 

образование и осведоменост: интегриран подход за предотвратяване на 

разхищаването на храни). Кампанията, създадена през 2010 г. от Last Minute Market, 

филиал на Университета в Болоня, е насочена към разпространение на резултатите 

от самия проект и насърчаване на добри практики и инициативи срещу 

хранителните отпадъци, съществуващи в Италия, в продължение на започнатата 

работа чрез Националния план за предотвратяване на хранителните отпадъци за 

2014-15 г. (PINPAS). Кампанията се насърчава от Министерството на околната среда, 

сушата и морето, което отговаря, също чрез този инструмент, на целите за 

намаляване на хранителните отпадъци до 2020/2025 г. от различни международни 

институции (Обединените нации и Европейската комисия). 

●  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/30/16G00179/sg
https://www.sprecozero.it/


 

 

 

 
 

Image Source: https://www.facebook.com/unannocontrolospreco 

 

 

● Национален ден за превенция на разхищаването на храна 05/02/2022 

 
Image Source https://www.rai.it/ufficiostampa 

 

● ALIMENTANDO ONLUS е организация с нестопанска цел, ангажирана с борбата с 

проблема с отпадъците и всичките му социални, икономически и екологични 

последици. Прави го активно, като намалява отпадъците и преразпределя 

„спестена” храна към онези, които имат най-голяма нужда от нея, онези, които 

живеят наблизо, но често остават тихи и невидими за повечето хора. 

 

● The Waste Watcher Observatory –Waste Watcher е изследване, проведено с научен 

метод, базиран на мнения и самовъзприятия. Тя има за цел да предостави на 

общността инструменти за разбиране на социалната, поведенческата и динамиката 

на начина на живот, които генерират и определят семейните отпадъци. Това е 

обсерватория, способна да генерира общо и споделено знание, да ръководи 

политиките за превенция и действията по отношение на хранителните отпадъци от 

публични и частни участници. 

 

https://www.facebook.com/unannocontrolospreco/photos/a.284520011886241/1066857096985858
https://www.facebook.com/unannocontrolospreco/photos/a.284520011886241/1066857096985858
https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2021/02/5-febbraio-Giornata-nazionale-di-prevenzione-dello-spreco-alimentare-e7382b8d-e42a-4d48-8c24-01c0bb425f62-ssi.html
https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2021/02/5-febbraio-Giornata-nazionale-di-prevenzione-dello-spreco-alimentare-e7382b8d-e42a-4d48-8c24-01c0bb425f62-ssi.html
https://www.alimentando.org/
https://www.sprecozero.it/waste-watcher/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Image source: https://www.sprecozero.it/waste-

watcher/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данните, представени по-долу, идват от доклада, изготвен от “Waste Watcher International 

Observatory on Food and Sustainability”, наречен „Случаят на Италия“, обясняващ ситуацията 

с битовите хранителни отпадъци в Италия: какво, колко често и защо. 

https://www.sprecozero.it/waste-watcher/
https://www.sprecozero.it/waste-watcher/
https://www.sprecozero.it/waste-watcher/
https://www.sprecozero.it/waste-watcher/


 

 

 

 
Периодът на проучването на данните е 17-19 януари 2022 г., събрани от италианското 

население на възраст. Извадка: 1200 случая, с представителни дялове по пол, възраст и 

населено място. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
Source https://www.sprecozero.it/wp-content/uploads/2022/02/Il-caso-Italia-2022-4-febbraio-2022.pdf 

 

 

 

2.2. Food waste management in education 
 

В Италия не е открита обширна литература за хранителните отпадъци в училищата. 

Единственото позоваване на правителствено ниво може да бъде идентифицирано в 

guidelines aimed at managing bodies of school, company, hospital, social and community 

canteens, in order to prevent and reduce waste connected to the administration of foods, create 

the Italian ministry of health. 

Този документ съдържа декалог за училищните столове с указания, насочени към и 

намаляване на хранителните отпадъци в училищните столове. 

Друг пример за съществуваща литература по темата е докладът, съдържащ „ 

National Survey on waste in school canteens and a proposal for a detection methodology” 

създаден от Министерството на околната среда и опазването на сушата и морето – Главна 

дирекция „Отпадъци и замърсяване“ и координатор на проекта REDUCE. 

В Италия има няколко училищни инициативи за решаване на проблема с намаляването на 

хранителните отпадъци, като през повечето време се организират независимо от всяка 

https://www.sprecozero.it/wp-content/uploads/2022/02/Il-caso-Italia-2022-4-febbraio-2022.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2748_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2748_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2748_allegato.pdf
https://www.sprecozero.it/wp-content/uploads/2020/07/Report-AR3-%E2%80%93-Scuole.pdf


 

 

 

 

Green School е проект, финансиран от 

Италианската агенция за сътрудничество за 

развитие и координиран от Асоциацията за 

солидарност на развиващите се страни - ASPEm 

Onlus 

Проектът „Зелено училище“ има за цел да 

подкрепи местните училища, които са ангажирани 

с устойчивостта на околната среда чрез 

намаляване на техния екологичен отпечатък и 

разпространение сред учениците, семействата и 

общностите на активно и добродетелно 

отделна институция. Два от най-мащабните проекти на територията на страната, които 

предоставят специфична методология за прилагане в училищата са: 

НАМАЛЯВАНЕ – ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ: ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 

 

 

 Image source https://www.sprecozero.it/cose-il-progetto-reduce/ 

Проект, финансиран от Министерството на околната среда за опазване на сушата и морето 

(MATTM), координиран от Департамента по агрохранителни науки и технологии (DISTAL) на 

Университета в Болоня. Проектът включва специфична линия на действие, посветена на 

света на училището. Изследователската дейност има за цел да разработи методология 

(която предвижда прякото включване на ученици) за качествен и количествен анализ на 

хранителните отпадъци в училищните столове, която също така може да предостави ясна 

картина на актьорите зад явлението. Като част от проекта е създаден и учебен комплект за 

началните училища. Комплектът е предложен като експериментална пътека за активно 

образование, която включва също ръчно, сензорно и релационно измерение. Комплектът е 

разработен по такъв начин, че да може лесно да се интегрира със съдържанието, 

предвидено в дидактическото планиране за начално училище и да се адаптира според 

спецификите на различните учебни предмети и различните възрастови групи. 

 

https://www.sprecozero.it/cose-il-progetto-reduce/
https://www.sprecozero.it/cose-il-progetto-reduce/


 

 

 

 

  

 

 

Image source: https://www.green-school.it/uploads/files/123.pdf  

 

Liceul Teoretic “Marin Preda” - Румъния 
 

2.1. Проблемът с хранителните отпадъци 

Приблизително една трета от всички хранителни продукти в Румъния завършват в боклука 

или се изхвърлят, като страната ни заема 9-то място в ЕС, като е част от категорията на 

разточителните страни. Според най-новите данни, публикувани от Националния институт за 

обществено здраве по тази тема, в Румъния хранителните отпадъци се оценяват на 6000 

тона на ден, 49% идват от домакинствата, 37% от хранително-вкусовата промишленост, 7% 

от търговията на дребно, 5 % от обществените храни и 2% от селскостопанския сектор. 

 

https://www.green-school.it/uploads/files/123.pdf
https://www.green-school.it/uploads/files/123.pdf


 

 

 

 

 

Източник: Отдел по устойчиво развитие (www.intersect.org.ro) 

От 1 февруари 2019 г. влезе в сила Законът за намаляване на хранителните отпадъци. 

Според нормативния акт икономическите субекти трябва да бъдат по-отговорни, за да 

намалят хранителните отпадъци, чрез мерки като продажба на намалени цени на продукти 

с изтичащ срок на годност. Други задължения, които икономическите оператори имат 

съгласно този закон са: 

● съставяне на годишен план за намаляване на хранителните отпадъци, който да 

представят на компетентните органи в областта на хранителните отпадъци при 

поискване от тяхна страна 

● провеждане на поне една годишна вътрешна комуникация със служителите относно 

целта за намаляване на хранителните отпадъци 

● адаптиране на производството към пазарните условия - търсене-предлагане, 

осигуряване на проследимост - културен план в зависимост от пазара; 

● образователни и информационни мерки, свързани с предотвратяването на 

хранителните отпадъци, количественото определяне на хранителните отпадъци; 

Въпреки това, въпреки че Румъния е приложила закона срещу разхищаването на храни, той 

е неефективен, тъй като има правила, които "докосват" големите търговски вериги, където 

хранителните отпадъци са твърде малки в сравнение с тези на домакинствата. 

Проучване, публикувано от Организацията на обединените нации (ООН), показва, че 17% от 

цялата храна, произведена по света, отива на отпадъци. Въпреки че въпросът за 

хранителните отпадъци привлече вниманието на вземащите решения в ЕС през последните 

години, в Румъния не са провеждани сериозни проучвания по този въпрос. Поради тази 

причина представителите на ООН използваха прогнозни цифри за страната ни. 

Според оценка на специалисти от ООН всяка година румънците изхвърлят 1,35 милиона 

тона храна. Данните се отнасят само за храната или готвената храна, която се изхвърля от 

http://www.intersect.org.ro/


 

 

 

 
домакинствата на румънците, тъй като няма данни относно хранителните отпадъци в 

резултат на търговията или HoReCa. 

Румъния е в средата на европейската класация по количество храна, която изхвърля, сочи 

изследването, публикувано от ООН, анализирано от Свободна Европа. Имаме 

приблизително 70 килограма храна на жител, която свършва всяка година в боклука, както 

и в други съседни страни. Всички тези страни, включително Румъния, имат общото с липсата 

на достоверни проучвания, които ООН би взела предвид при установяването на цифрите. 

Поради тази причина показателите са получени въз основа на оценка, при която 

специалистите са използвали научни методи. 

 

 

Източник: https://www.traieste.maibine.org/impactul-multidimensional-al-risipei-alimentare/ 

Парадоксално е, че някои румънци знаят, че основният проблем е количеството закупена 

храна. Беше проведено експериментално проучване от екологичния консултант на EPC по 

искане на екологична асоциация (MaiMultVerde) и Ресурсния център за обществено участие 

(Ce-Re). Специалистите са разработили около 100 въпросника на потребителите и са 

разговаряли с представители на производители и търговци. Според това проучване 39% от 

анкетираните вярват, че биха могли да намалят отпадъците, като преценят правилно 

храната, от която се нуждаят, 34% биха искали да могат селективно да събират хранителни 

отпадъци или да ги рециклират, а 15% смятат, че биха могли да ги използват. Въпреки това 

специалистите, които провеждат изследването, посочват, че е необходим много по-

задълбочен анализ на феномена разхищаване на храна. 

По отношение на законодателните инициативи за популяризиране на принципите на новия 

CEAP (План за действие на Европейската комисия), Румъния предприе първите стъпки в тази 

посока - приемане на мерки, които се отнасят до забраната на неразградимите пластмасови 

торбички, както и други действия, като като разширена отговорност на производителя. 

Съществуват колективни системи, които повишават отговорността на производителя за 

повечето потоци от отпадъци след потреблението (опаковки, използвани батерии и 

акумулатори, използвани гуми и др.). Чрез OUG (правителствена извънредна заповед) №. 

74/2018, Румъния избра да прехвърли на производителите пълната отговорност за 

финансирането на управлението на отпадъците след потреблението. 

На 2 март 2016 г. Камарата на депутатите реши да приеме закона, който установи 16 

октомври като Национален ден на храните и борбата с хранителните отпадъци. В резултат 

на това органите на публичната администрация, както и неправителствените организации, 

https://www.traieste.maibine.org/impactul-multidimensional-al-risipei-alimentare/


 

 

 

 
се насърчават да организират публични демонстрации и акции, за да подкрепят борбата с 

хранителните отпадъци. 

В Румъния безопасността на храните се регулира от закон №. 150/2004 г., представляващи 

основа за осигуряване на високо ниво на защита на здравето на хората и правата на 

потребителите. Закон № 217 от 17 ноември 2016 г. относно намаляване на хранителните 

отпадъци, препубликуван на 11 февруари 2019 г., предвижда мерките на разположение на 

икономическите оператори за намаляване на хранителните отпадъци: 

• отговорност за намаляване на разхищаването на храни по агро-хранителната верига, като 

се започне от производството, преработката, съхранението, дистрибуцията, маркетинга, 

достигайки до крайния потребител, включително в сектора на хотелиерството и 

хранителните услуги; 

• продажба на намалени цени на продукти, които са близо до изтичане на лимита за 

консумация; 

• прехвърляне на храна чрез дарение или спонсорство, за консумация от човека, но близо 

до изтичане на ограничените данни за консумация, към субекти, които са станали оператори 

от сектора на хранително-вкусовата промишленост в резултат на регистрация в ANSVSA, със 

задължението да спазват законовите разпоредби относно хигиенните условия, 

включително температурни изисквания по време на съхранение и транспорт, както и 

подходящо етикетиране; 

• насочване на странични продукти, непредназначени за човешка консумация съгласно 

Регламент (ЕО) №. 1.774/2002 на Европейския парламент; 

• насочване на агрохранителни продукти, които са станали негодни за консумация от хора 

или животни чрез трансформиране в компост; 

• насочване на селскостопански хранителни продукти, които са станали негодни за 

консумация от хора или животни чрез трансформиране в биогаз. 

 



 

 

 

 

2.2. Ефективно управление на 

разхищаването на храна в 

Училище 
Най-важните инициативи за 

оползотворяване и преразпределяне на 

храна принадлежат на неправителствени 

организации, подкрепяни почти без 

изключение от частни компании, без никакво 

насърчаване или подкрепа от публичната 

администрация. Следователно ситуацията е 

подобна на много малкото 

проучвания/изследвания на проблема, 

проведени в Румъния, които започнаха само 

от този сектор, без принос от 

университетската или академичната среда. 

Освен това проектите, програмите и кампаниите за образование и повишаване на 

осведомеността принадлежат без изключение само на частния сектор. 

Борба с хранителните отпадъци - инициатива, стартирала през 2012 г., която в 

момента е най-активната в Румъния по отношение на образованието срещу отпадъците. 

Членовете на инициативата написаха и издадоха първата книга по темата за отпадъците в 

Румъния и наръчник за потребителя и проведоха кампании за осведомяване на гражданите 

чрез презентации в училища, прожекции на филми, обществени вечери със стотици 

бенефициенти. 

 

Асоциация MaiMultVerde, в партньорство с www.foodwaste.ch и Ресурсен център за 

обществено участие, реализираха между март 2016 г. и май 2017 г. проекта, наречен 

„Румъния срещу разхищаването на храни“. Общата му цел беше да повиши ролята и нивото 

на информираност и участие на гражданското общество и широката общественост в процеса 

на създаване и прилагане на публични политики в Румъния в областта на намаляването на 

хранителните отпадъци. Посланието на проекта достигна до над 1 000 000 души, като 

информира широката общественост за проблем с хранителните отпадъци по време на 

образователен керван в седем града в страната. Проектът включва и участие в панаири на 

селскостопански храни, информационни акции в хипермаркети и създаване на 

документален филм по темата за хранителните отпадъци в Румъния, както и няколко 

анимирани клипа, които представят съвети за намаляване на отпадъците. 

Асоциация за защита на потребителите - Инфо Конс е активна в сферата от 2012 г. В 

момента изпълнява европейски проект „Глобален подход към хранителните отпадъци чрез 



 

 

 

 
неформално образование” и провежда кампания за информиране и обучение на 

потребителите относно хранителните отпадъци, в партньорство с MADR. 

Terra Millennium III изпълнява както образователни проекти, така и проекти за пряко 

действие, за да помогне за намаляване и борба с отпадъците, като „Твърде добре, за да се 

губи“ - образователен проект за хранителни отпадъци, насочен към ученици, реализиран 

през 2016 и 2017 г. и проектът, озаглавен „The Румънците ценят храната”, разработена с 

подкрепата на кметството в Роман, проведена през 2018 г. 

На 05.01.2018 г. Националният план за управление на отпадъците, одобрен с РД 

бр. 942/20.12.2017 г. е публикуван в официалния вестник Монитор и съдържа Националната 

програма за предотвратяване образуването на отпадъци. 

Всеки окръг в Румъния е задължен, съгласно Закон №. 211/2011, за разработване 

и прилагане на регионални планове за управление на отпадъците. Съгласно този 

нормативен акт окръжните планове за управление на отпадъците са разработени от 

окръжните съвети, в сътрудничество с окръжните агенции за опазване на околната 

среда, въз основа на принципите и целите на Националната програма за 

предотвратяване на генерирането на отпадъци и общата рамка, описана от 

заповедта на министъра на околната среда бр. 140/2019 относно одобрението на 

Методологията за разработване, мониторинг, оценка и преразглеждане на окръжните 

планове за управление на отпадъците и плана за управление на отпадъците за община 

Букурещ. 

Проектът „Да спрем разхищаването на храни“ е насочен към млади хора, 

студенти, учители, потребители, местни предприемачи, малки производители, хора 

от уязвими групи и насърчава социализацията, връзката между поколенията и между 

различни социални категории. Проектът се проведе между юли и декември 2021 г. в 

онлайн среда и в Тимишоара. Той беше финансиран от Фонда за по-добро бъдеще в 

общностите на Тимишоара, програма, координирана на национално ниво от 

Федерацията на общностните фондации в Румъния - FFCR, финансиран от Lidl Румъния и 

реализиран на местно ниво от Фондация на общността Тимишоара. 



 

 

 

 

 

Източник: https://www.fundatiacomunitaratimisoara.ro/stop-risipa-alimentara/  

Според Министерството на земеделието и развитието на селските райони (MARD), в 

съответствие с прерогативите, предоставени от специфичното национално законодателство 

в областта на предотвратяването и борбата с хранителните отпадъци, публичните органи с 

регулаторни и контролни отговорности в сектора на хранително-вкусовата промишленост 

се насърчават да извършване на действия с цел информиране и обучение на потребителите 

относно предотвратяването и намаляването на хранителните отпадъци. Бяха предложени 

следните действия: медийни информационни кампании, информационни кампании в 

училищата, онлайн кампании, организиране на семинари, конференции, форуми, 

образователни, доброволчески, социални събития, печат на рекламни и информационни 

материали. 

В този контекст MARD се радва на сътрудничеството и подкрепата на специализирани 

форуми/органи, а именно FAO, с която сключи споразумение на 17 февруари 2020 г., според 

което може да използва публикуван образователен пакет в информационни и 

образователни програми през 2019 г., т.нар. : Правете добро: Спестете храна! Образоване 

на бъдещите поколения за свят с нулеви хранителни отпадъци! Включва четири книжки, по 

възрастови групи, съответно 5-7 години, 8-9 години, 10-13 години и 14+. Образованието и 

информацията за значението и ползите от предотвратяването и намаляването на 

хранителните отпадъци е инструмент, който в бъдеще ще доведе до промяна в поведението 

на обществото като цяло и ще допринесе за постигането на глобалните цели по отношение 

на намаляването на хранителните отпадъци, е необходимо тези мерки да бъдат 

подкрепени и съчетани. 

В румънските училища проблемът с хранителните отпадъци се разглежда главно чрез 

извънкласни дейности и проекти, изпълнявани съгласно образователен план, създаден 

https://www.fundatiacomunitaratimisoara.ro/stop-risipa-alimentara/


 

 

 

 
индивидуално, въз основа на интересите и заниманията на всяко училище. За съжаление 

има малко национално ръководени действия, които изискват задължително участие на 

учители и ученици. Що се отнася до националната учебна програма, има оскъдни глави в 

училищните учебници, използвани по време на определени класове, които засягат теми 

като здравно образование или екологично образование, и в тези уроци учителите частично 

се занимават с въпроса за хранителните отпадъци. Същото е положението и при курсовете 

за обучение на учители. 

По отношение на уебсайтовете и приложенията, които насърчават намаляването на 

хранителните отпадъци и насърчават отговорното потребление на природни ресурси, в 

Румъния повечето от тях са достъпни особено от млади хора, които идват от финансово по-

развити райони. По-подробно описание на тези уебсайтове и приложения ще бъде 

представено в раздела, посветен на интерпретацията на отговорите, събрани с помощта на 

структурирания въпросник. 

 

 

GEINNOVA - Испания 

 

2.1. Проблемът с хранителните 

отпадъци 
В световен мащаб приблизително една трета 

от цялата храна, произведена за консумация 

от човека, се губи или пропилява (FAO, 2011). 

В ЕС домакинствата генерират повече от 

половината от общите хранителни отпадъци 

в ЕС (47 милиона тона), като 70% от 

хранителните отпадъци възникват в 

домакинствата, хранителните услуги и 

търговията на дребно (FUSIONS, 2016). В 

Испания три от всеки четири испански 

домакинства са изхвърлили храна и напитки 

през 2020 г. със средно 31 килограма/литър 

на човек. Общо 1,364 милиона 

килограма/литър храна се озоваха в кофата 

за битови отпадъци. 

 



 

 

 

 
Испанското министерство на земеделието, храните и околната среда разработи стратегията 

„Повече храна, по-малко отпадъци“ през 2013 г.74, която има за цел „значително да 

ограничи загубите и отпадъците на храна, да увеличи максимално социалната, 

икономическата и екологичната стойност на изхвърлената храна и да намали влошаване на 

околната среда." Стратегията (2013-2016) приоритизира действията за: предотвратяване (на 

хранителни отпадъци), повторна употреба, рециклиране и други видове оползотворяване. 

Прилага се чрез препоръки, доброволни споразумения и саморегулиране. 

Планът беше разделен на 5 действия: 

1. Провеждайте проучвания, за да разберете колко, как, къде и защо храната се губи и 

губи. 

2. Разпространяване и насърчаване на добри практики и действия за повишаване на 

осведомеността. 

3. Да анализира и прегледа регулаторните аспекти. 

4. Сътрудничете с други агенти. 

5. Насърчаване на проектирането и разработването на нови технологии. 

 

По-подробно, целта на националната стратегия беше повишаване на осведомеността за 

проблема, преподаване на добри практики в производствената верига и създаване на 

стабилни рамки за сътрудничество с НПО, хранителни банки, асоциации на потребителите 

и благотворителни групи. Стратегията също така послужи като платформа, която движи 

всички инициативи, които допринасят за намаляване на загубата на храна и разхищението 

и спомагат за по-добро използване на храната. Стратегията изисква участието на широки 

слоеве от обществото и заинтересованите страни в хранителната верига. 

 

Във втората фаза на Стратегията (2017-2020)75 усилията са насочени към аспекти, които са 

били по-малко развити през предходния период, както и към тези действия с най-голямо 

въздействие върху борбата с хранителните отпадъци. Действията, които бяха извършени за 

постигане на целта, предложена в Стратегията, бяха рамкирани в рамките на 8 области на 

действие: 

1. Изграждане на знания 

2. Обучение и повишаване на осведомеността 

3. Promotion of good practices 

4. Collaboration with other actors 

5. Sectoral agreements 

6. Regulatory aspects 

7. Research and innovation 

8. Food waste, environment and climate change 

 



 

 

 

 
В рамките на стратегията през 2021 г. Луис Планас, министър на земеделието, рибарството 

и храните, представи кампанията за осведомяване „Aquí no se tira nada“76 (Тук нищо не се 

изхвърля), която има за цел да насърчи отговорното потребление сред гражданите и да 

намали хранителни отпадъци, цел, която той счита за приоритетна за министерството и 

която е "социална необходимост". През ноември 2020 г. беше лансиран лозунгът „Храна от 

Испания, най-богатата страна в света“ и следвайки тази тенденция, Министерството 

инициира кампанията, за да предаде на гражданите стойността на храните, факта, че те са 

качествени продукти и това не може да се губи. 

 

https://www.alimentosdespana.es/es/campanas/ultimas-campanas/alimentos-de-espana/el-

pais-mas-rico-del-mundo/aqui-no-se-tira-nada.aspx 

Въпреки това, според национални данни, събрани от Министерството на земеделието, 

рибарството и храните77, след пандемията количеството хранителни отпадъци в къщата е 

намаляло поради повишената осведоменост, но и защото хората имат по-малко време да 

изпробват нови рецепти и затова губят по-малко храна. 1 от 4 домакинства не изхвърля 

нищо. Беше подчертано, че могат да бъдат постигнати по-добри резултати, ако се генерира 

процес на повишаване на осведомеността за това как да се планират по-добре седмичните 

диети и количества сред хората на възраст +65 години. 

Въз основа на данните и от кризата, която пресича Европа след прекъсването на руската 

инвазия в Украйна и в съответствие с кампанията за повишаване на осведомеността относно 

управлението на хранителните отпадъци, през юни 2022 г. испанското правителство одобри 

нов закон за хранителните отпадъци и намерението му е да влезе в сила на 1 януари 2023 



 

 

 

 
г.78. Този закон е интересен, тъй като обхваща всички фази на потенциално разхищаване на 

храни: първично производство, промишленост, разпространение и домакинства. 

- Всички компании от веригата трябва да имат план за предотвратяване на 

отпадъците, базиран на самодиагностика на техните процедури. След като 

установят къде възникват загубите, те ще трябва да предприемат мерки за 

минимизирането им и да решат как да ги използват. 

1. Човешка консумация чрез даряване. Агентите във веригата трябва да подпишат 

споразумения с компании, организации за социална инициатива, неправителствени 

организации или хранителни банки, уточняващи условията, при които продуктите се 

събират, прехвърлят и съхраняват между страните. 

2. Трансформация на храната. Те ще изберат да трансформират храни, които не са 

успели да изхвърлят, но все още са в оптимално състояние за консумация 

(конфитюр, сокове). 

3. Храна за животни, в случай че храната вече не е годна за човешка консумация. 

4. Други употреби/торове. 

Ресторанти: те трябва да предложат на клиентите си правото да вземат храна 

(безплатно), която не е консумирана. За да направят това, те трябва да имат удобна 

за потребителите опаковка, която може да се използва многократно или лесно да се 

рециклира. 

Супермаркети: В опит да се гарантира, че храните могат да се използват преди края 

на техния „срок на годност“, законът включва поредица от добри практики за този 

тип заведения. Три примера: 

● Наличие на търговска линия за "грозни, несъвършени или неестетични" 

продукти. 

● Насърчавайте консумацията на сезонни, местни или органични продукти. 

● Насърчавайте продажбите на продукти с кратък или почти изтичащ срок на 

годност. 

Bureau Veritas, компания на световно ниво, също допринася за целта. Той 

предоставя курс и сертификат за управление на хранителните отпадъци, за да 

допринесе за минимизиране на хранителните отпадъци, въз основа на прозрачност 

и отговорност. Той се занимава с Неговите цели са да: 

● Оптимизираме нашите собствени производствени процеси чрез 

минимизиране на отпадъците. 

● Намалете разходите за управление на отпадъците. 

● Привеждане в съответствие със стратегията на ЕС от фермата до вилицата80 

и SDG1281 чрез насърчаване на кръговата икономика и по-специално с цел 

12.3 за намаляване наполовина на глобалните хранителни отпадъци на 

глава от населението. 



 

 

 

 
● Наистина, той ще обхване цялата хранителна верига, от фермата до 

вилицата: първично производство, индустрия, дистрибуция, ресторанти и 

домакинства. 

 

 

2.2. Управление на хранителните отпадъци в образованието 
 

В Испания има голямо количество литература по въпроса за хранителните отпадъци и 

тяхното управление. Основният фокус на съществуващата литература изглежда е 

повишаването на информираността на потребителите, като се има предвид, че основният 

дял от изхвърлената храна се произвежда от домакинствата. Голямо значение обаче се 

отдава и на сектора на търговията на дребно, който често предлага повече от необходимото 

на потребителите. Резултатът е, че излишната храна се изхвърля, тъй като е невъзможно 

някои продукти да бъдат съхранявани, особено пресни продукти като зеленчуци и плодове, 

чието търсене е особено високо в средиземноморските страни, като Испания. 

 

Някои материали и/или инициативи за управление на хранителните отпадъци в 

образователен формат: 

В рамките на стратегията „Повече храна, по-малко отпадъци“, Министерството на 

земеделието, рибарството и храните разработи Практическо ръководство за намаляване на 

хранителните отпадъци в училищата „Buen Aprovecho“, където информация за 

хранителните отпадъци, игри, модел на одит, инициативи и много предоставя се повече 

съдържание, за да се помогне на преподавателите да се справят с предизвикателството да 

се обучават за борба с хранителните отпадъци. 

La Cátedra del Banco de Alimentos работи за повишаване на осведомеността за този проблем 

сред младите хора, за да се справи с 1,3 милиарда тона разхищаване на храна според FAO. 

Тъй като децата се учат бързо, те смятат, че тези кампании за повишаване на 

осведомеността в училище трябва да бъдат разширени. За тази цел те предлагат 

комбиниране на практическо обучение и забавление, за да се създаде промяна в най-

малките, които ще я пренесат в семействата си. Някои от тези възможни дейности включват: 

създаване на компост в класната стая и прилагането му в училищната градина като домашно 

компостиране (потенциално може да отклони до 150 кг хранителни отпадъци на 

домакинство годишно), приготвяне на вкусни смутита и сокове от натрошени или 

подсладени плодове които могат да бъдат въведени от учениците, разпознавайки наистина 

остарялата храна по практичен начин. Тези действия ще накарат децата да осъзнаят 

въздействието на отпадъците върху околната среда и незначителността на появата на 



 

 

 

 
естествена храна, изграждайки съзнанието на младите хора, които ще управляват 

обществото и ще допринесат за прогресивното създаване на един по-добър свят.83 

Unilever и Ambientech насърчават борбата с хранителните отпадъци сред младите хора чрез 

образователна дейност в средните училища84. Дъщерното дружество на Unilever в Испания 

и организацията с нестопанска цел, която насърчава универсалното образование в областта 

на науката, здравето и околната среда, се обединяват, за да повишат осведомеността сред 

младите хора в Испания относно важността на минимизиране на количеството храна, която 

се озовава в кофата за боклук всеки ден . Инициативата предвижда разработването на 

безплатна онлайн образователна пътека по този екологичен проблем, която ще засегне 

повече от 2000 училища през новата учебна година. Този маршрут, специално предназначен 

за ученици от средните училища, ще бъде достъпен за безплатен достъп до всички училища 

в страната, които искат да научат повече за намаляването на хранителните отпадъци, едно 

от предизвикателствата, включени в Целите на ООН за устойчиво развитие. 

Образователните програми за ученици и деца вече се оказаха ефективни за намаляване на 

количеството изхвърлена храна. Практически пример в този случай може да бъде 

проучване, проведено в държавно начално училище (детска градина до 6-та година на 

основното образование) в град Валенсия (Испания) от март до май 201985 г. Целта на 

проучването беше да се разбере дали дидактическа интервенция, състояща се от 

информиране на учители и ученици и включване на учениците в намаляването на FW, може 

да доведе до промени в нивото на знания и отношение към FW и в количеството FW, 

генерирано по време на сутрешната почивка и обяд в училище. След интервенцията бяха 

открити фини промени в нивото на знания и отношение към FW при учители и ученици. 

Около 30% намаление на FW на обяд се наблюдава в интервенционната група, но не и в 

другите групи. Намаление от почти половината от средното тегло се наблюдава по време на 

сутрешната почивка в останалите основни групи. Резултатите ясно показват, че решаването 

на проблема с FW в класните стаи може да има много положителен ефект върху нагласите 

на децата: още една причина да се положат усилия в училищата, особено в самото начало 

на образователния път. 

 

 

Geleceğin Eğitimi Derneği - GED - Турция 

2.1. Проблемът с хранителните отпадъци 
 

Турция губи близо 2 милиона тона храна всяка година, според данни от Съвета за научни и 

технологични изследвания на страната и досега няма национална стратегия за управление 

на хранителните отпадъци в Турция. Рамката обаче е очертана в 11-ия план за развитие 



 

 

 

 
(2019 г.), изготвен от турското председателство, който включва следните цели; „Ефективно 

управление на запасите, намаляване на загубите във веригата за доставки, предотвратяване 

на отпадъците, разработване на правила и капацитет за регулиране на пазарите ще бъдат 

осигурени за безопасността на храните.“ и „Осъзнаването на потребителите ще бъде 

повишено, за да се предотврати загубата и разхищаването на храна.“ 

Най-важната инициатива по отношение на управлението на отпадъците е Zero Waste 

(https://sifiratik.gov.tr/), ръководена от Министерството на околната среда, урбанизацията и 

изменението на климата. Инициативата Zero Waste очертава управлението на отпадъците 

във всеки сектор като училища, болници, хотели, фабрики, като предоставя набори от 

процедури за управление на отпадъците при управлението на различни видове отпадъци, 

включително храна. Тези набори от процедури се проверяват от министерството само за 

някои от видовете сектори/организации като общини, летища, търговски центрове, 

индустриални зони, но повечето сектори/организации не са задължени да следват тези 

процедури. Планира се инициативата Zero Waste да бъде разпространена в цялата страна и 

ще бъде официалната политика за управление на отпадъците в близко бъдеще. 

Що се отнася до плановете за действие, фокусирани върху управлението на хранителните 

отпадъци, турското министерство на земеделието и горите си сътрудничи с Организацията 

по прехрана и земеделие към Обединените нации (FAO) за разработване на национален 

стратегически документ относно „Предотвратяване на загубите на храни и хранителните 

отпадъци в Турция”. Документът съдържа много цели, включително повишаване на 

осведомеността и информираност на потребителите, изграждане на капацитет, 

предотвратяване и намаляване на разхищаването на храни при маса, продажби и 

съхранение и на ниво потребител. В този документ също така беше посочено, че успехът на 

този план за действие зависи от сътрудничеството между публичните институции, 

индустрията, потребителите, академичните среди и НПО. 

Що се отнася до другите инициативи; 

Общините в Турция разглеждат отпадъчната храна като източник на компост от много 

години поради нейната ефективност и лекота. Например, община Истанбул произвежда 

всеки ден 1000 килограма компост от отпадъчна храна. (https://cevre.ibb.istanbul/atik-

yonetimi-mudurlugu/kompost-ve-geri-kazanim-tesisleri) 

„Кампанията за предотвратяване на разхищаването на хляб започна“ през 2013 г. с цел 

намаляване на количеството на отпадъците от хляб, което е основен проблем в Турция, тъй 

като 33 % от произведения хляб се изхвърля. Проектът беше избран за успешен от 

Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации, тъй като намали 

отпадъците от хляб с 18%. 



 

 

 

 
WWF-Türkiye и университетът Boğaziçi организират програма за сертифициране, наречена 

Green Generation Restaurants, за да въведат подход на съзнателно потребление в 

индустрията за храни и напитки, за трансформиране/оценяване на генерираните отпадъци, 

като същевременно намаляват количеството отпадъци. 

Има много НПО и други видове организации, работещи в областта с фокус върху 

повишаване на осведомеността срещу разхищаването на храна у дома, като Gıda İsrafı, Gıda 

Kurtarma Derneği, Sabri Ülker Vakfı. 

Тъй като технологията и информационните технологии се развиват и разпространяват по 

целия свят, един от настоящите подходи към управлението на отпадъците е да се продават 

хранителни продукти онлайн, когато срокът им на годност наближи. „Fazla Gıda“ и „Yenir“ са 

двете примерни приложения, в които купувачи и продавачи се срещат, за да 

купуват/продават храни (или даряват) хранителни продукти с ограниченото време за 

разпадане. 

Що се отнася до националната статистика, според „Доклада за индекса на хранителните 

отпадъци за 2021 г.“ на Програмата на ООН за околната среда; домашните хранителни 

отпадъци се оценяват на 93 кг на глава от населението годишно в Турция1. Що се отнася до 

ресторантите, това е 28 кг на глава от населението годишно и 16 кг на глава от населението 

годишно в магазините за търговия на дребно2. Това прави около 11 милиона килограма 

хранителни отпадъци годишно. Цената на това огромно количество отпадъци за 

икономиката е около 4 милиарда евро годишно3. Според проучване, проведено от Türkiye 

İsrafı Önleme Vakfı през 2019 г., 27% от участниците са посочили, че пилеят храна у дома и 

само 32% от тях никога не оставят храна на масата си като отпадък89. 

 



 

 

 

 

 

Според проучване, проведено с 29 ресторанта в Истанбул, мнозинството от респондентите 

(79,3%) заявяват, че най-голямо количество отпадъци се произвежда в сервизния отдел на 

ресторантите. По отношение на управлението на хранителните отпадъци, 82,7% заявяват, 

че са използвали повторно остатъците от храна при производството на храна (зеленчуков 

сок, супа, сос и др.) по различни начини. 

Що се отнася до управлението на хранителните отпадъци, по-голямата част от хранителните 

отпадъци се събират от общините и има 9 съоръжения, които активно превръщат 

хранителните отпадъци в компост като тор. Общото количество произведен компост през 

2020 г. е около 120 хиляди тона 

 

2.2. Food waste management in education 
Подобно на ситуацията с управлението на хранителните отпадъци като цяло, 

съществуващата литература за управление на хранителните отпадъци в Турция е много 

ограничена. Има само няколко изследвания в тази област и информацията за управлението 

на хранителните отпадъци е ограничена. Въпреки това сътрудничеството между FAO и 

правителствени органи, компании и местни неправителствени организации се появява, за 

да се съсредоточи върху изследванията за управление на хранителните отпадъци в Турция. 
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Вместо да се фокусира върху това как да се намали разхищението на храна, съществуващата 

литература обхваща най-вече рециклирането на хранителни отпадъци за осигуряване на 

икономически ресурси като биогориво, биогаз и тор. 

Въпреки че специфичните образователни програми за хранителни отпадъци и управление 

на хранителни отпадъци са много ограничени, справки могат да бъдат намерени в текущата 

учебна програма; 

● Първи класове; Хранене толкова, колкото е необходимо, предотвратяване на 

загубата на хляб и храна, Разграничаване на храни, които могат да бъдат 

рециклирани. 

● Втори класове; Хранене толкова, колкото е необходимо, и предотвратяване на 

загубата на хляб. 

● Трети класове; Предотвратяване на хранителни (особено хляб) отпадъци и оценка 

на излишните хранителни продукти. 

● Четвърти класове; Предотвратяване на хранителни отпадъци, Условия за 

съхранение на храни 

● Седми класове; Значение на рециклирането и повторната употреба, Проектиране на 

проекти, свързани с рециклирането на битови твърди и течни отпадъци, 

Подчертаване на приноса на съоръженията за рециклиране към икономиката 

● Осем класа; Разработване на проекти за ефективно използване на хранителните 

ресурси, Обясняване значението на разделянето на твърдите отпадъци за 

рециклиране, Провеждане на изследвания за събиране на данни за приноса на 

рециклирането за икономиката на страната. 

Фондация Sabri Ülker с турското Министерство на образованието обединиха силите си, за да 

разработят и внедрят инициативата на ФАО „Направи добро: Пести храна!“ поредица от 

учебни помагала, насочени към деца между 10 – 13 години. Правете добро: пестете храна! 

съдържа информация и практически дейности, които насърчават осъзнаването на 

икономическите, социалните и екологичните последици от разхищаването на храна, 

предимствата от предотвратяването на хранителните отпадъци, действията, които децата 

могат да предприемат, за да намалят хранителните отпадъци и добрите навици, които могат 

да развият и представят на своите приятели, семейства и общности за намаляване на 

хранителните отпадъци. 

 

Освен това се подготвя специална програма за средните училища чрез превод на 

съществуващите учебни програми в Англия и Италия, разработени с приноса на ФАО. Друга 

програма се разработва от Министерството на земеделието, за да се използва в основните 



 

 

 

 
и средните училища в Турция. В момента министерството осигурява семинари с ученици от 

средните училища въз основа на опита на местния персонал без изградено съдържание. 

Освен съществуващите образователни програми в училищата, има програма за обучение в 

секторите на търговията на дребно за доставчиците по управление на хранителните 

отпадъци. Обучението се нарича 10x20x30 и се предоставя от Migros Grocery Stores в 

сътрудничество с Министерството на земеделието и FAO с цел намаляване на хранителните 

отпадъци с 50% до 2030 г. Metro Grocery Stores също прилага много подобно обучение за 

своите доставчици. 

Както показва настоящата ситуация, има нужда от разработване на нови ресурси за 

обучение. Първата стъпка към управлението на хранителните отпадъци е фокусирането 

върху повишаването на осведомеността както на обществено, така и на организационно 

ниво. Въпреки че настоящите данни показват огромното измерение на хранителните 

отпадъци в Турция, тези данни всъщност са създадени от чуждестранни организации или 

НПО. Следователно, първата стъпка трябва да бъде събирането на достатъчно данни 

относно хранителните отпадъци, за да се осигурят надеждни данни за хората и 

неправителствените организации, така че те да могат да създават кампании за повишаване 

на осведомеността. По този начин по-нататъшните стъпки могат да се основават на нуждите 

на страната и хората. Например хлябът се консумира много в Турция и има много кампании 

за похабен хляб. Това ни показва, че след като данните бъдат събрани, хората могат лесно 

да бъдат информирани и да започнат нови кампании. 

Втората стъпка е създаването на взаимодействие и сътрудничество между публичните 

власти и неправителствените организации за разработване на подходяща кампания и 

съдържание за обучение, съобразени с нуждите на страната. Въпреки че има редица 

неправителствени организации в областта, сътрудничеството им с местните или 

регионалните публични органи не съществува. Това се дължи най-вече на объркването в 

ролите на публичните органи в областта на управлението на хранителните отпадъци, тъй 

като естеството на проблема изисква участието на много организации. 

Последната и най-важна липса в тази област е липсата на цялостна учебна програма в 

училищата за управление на хранителните отпадъци, тъй като настоящата учебна програма 

има за цел само да повиши осведомеността относно важността на управлението на 

хранителните отпадъци. Следователно е необходима програма за обучение, която съдържа 

не само основна информация за управлението на хранителните отпадъци, но и „как“ да 

намалим хранителните отпадъци и да оползотворим изхвърлената храна. Ресурсите могат 

да бъдат създадени в различни форми, включително практически дейности, игри, 

видеоклипове, конструирани посещения, ръководства, ръководства за учители, 

информационни сесии на всички нива. Тези ресурси трябва да бъдат създадени с участието 



 

 

 

 
на ключови заинтересовани страни от областта и трябва да имат за цел да насърчат 

учителите и младежите да предприемат действия срещу разхищаването на храна и 

управлението на похабената храна. Учебната програма трябва да бъде интегрирана в 

началното, средното и дори по-високото ниво, при условие че трябва да започне на 

възможно най-ранното ниво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Теренно изследване – Анализ на отговорите от анкетите 

 

Balkan Bridge - България 
 

3.1. Отговори от учителите 
Обобщение на отговорите, които учителите от различни гимназии в София, България дадоха 

за целите на проекта Zero Waste. 

1. Знаете ли какво е ефективно разхищение на храна? 

 

Може да се заключи, че приблизително половината от учителите вече са били запознати с 

темата за управление на хранителните отпадъци, а другата половина не са. 

Да - 46,7% 

Не - 53,3% 

 

2. Какво разбирате под управление на хранителни отпадъци? (отворен въпрос) 

Основни отговори: 

● Да не купуваме повече от необходимото 

● Раздаване на храна 



 

 

 

 
● Предотвратяване на хранителните отпадъци 

● Остатъците от големи събития могат да бъдат изпратени на хора, които имат нужда 

● Компостиране и подобни практики 

● По-добра хранителна логистика 

 

3. Как бихте искали да получите повече информация по темата? 

 

Според анализа на отговорите на учителите, техният педагогически опит предполага, че 

придобиването на знания чрез интерактивни подходи като игрови решения, семинари и 

видео обучение е по-ефективно. 

 

 

 

 

 

 

4. Кое от изброените по-долу смятате за хранителни отпадъци? 



 

 

 

 

 

 

5. Във връзка с предишния въпрос, колко често, на месец, губите храна? 

● Два пъти месечно - 

26,7% 

● Повече от два пъти 

месечно - 26,7% 

 

 

 

 

 

6. Участвали ли сте в някакво обучение/дейност, свързана с управлението на 

хранителните отпадъци? 

 



 

 

 

 

 

По-голямата част от респондентите не са участвали в обучения/дейности, свързани 

с управлението на хранителните отпадъци. 

 

7. Запознати ли сте с някои от следните действия/игри/приложения относно 

управлението на хранителните отпадъци? 

 

 



 

 

 

 
8. 8. Какво може да се направи във вашата страна/общност, за да се 

намалят/избегнат хранителните отпадъци? 

Основни отговори: 

● Организиране на курсове за обучение относно управлението на хранителните 

отпадъци (както за учители, така и за ученици) 

● Организиране на семинари / конференции / дебати, световни кафенета за 

управление на хранителните отпадъци 

 

9. Моля, споменете вашите топ 3 най-важни/строги нужди в борбата с хранителните 

отпадъци (например да научите повече за управлението на хранителните отпадъци или 

да се включите в дейности, насочени към повишаване на осведомеността относно 

управлението на хранителните отпадъци) 

● Разработване на обучителни материали; онлайн семинари; образователна 

електронна платформа 

● Извънкласни дейности; Методи за ролева игра ; онлайн приложения 

● Отговорно пазаруване; Отговорно готвене; Отговорна консумация 

● Видео уроци по темата заедно с образователни кампании 

● Извънкласни дейности; Добри практики; семинари 

● Замразяване на храни; Консервиране на храни; Компостиране на храни 

● Въвеждане на допълнителни курсове/предмети/уроци по темата 

 

 

10. Ако сте участвали в курс за обучение по управление на хранителните отпадъци, 

моля, отбележете опциите, които смятате за полезни по отношение на СЪДЪРЖАНИЕТО и 

МЕТОДОЛОГИЯТА и добавете още ЕДНА своя собствена опция: 



 

 

 

 

 

Опциите: 

●   Дефиниция на понятията 

● Съществуваща правна рамка 

● Текущи практики 

● Смесено обучение (лице в лице и онлайн) 

● Съвместна работа 

● Интерактивни стратегии / инструменти за обучение 

 

Всеки от предложените отговори е еднакво разпознат от учителите като значим от гледна 

точка на полезност на съдържанието и методологията за курса на обучение. 

3.2. Отговори на ученици  
Учениците в средното образователно ниво са основната целева група на проекта ZERO 

WASTE, така че следните отговори се считат за изключително важни за оформянето на 

бъдещите резултати от проекта. 

1. Запознати ли сте какво е ефективно управление на разхищаването на храна?  



 

 

 

 
Да - 47,6% 

Не - 52,4% 

 

2.Какво разбирате под управление на хранителни отпадъци? 

● Намаляване на купуването на излишна храна, планиране от колко имаме нужда 

● система, която намалява хранителните отпадъци 

● Да не купуваме повече, отколкото можем да изядем 

● Трябва да се следи излишната храна да не се изхвърля, а ако има такава, да се дава 

на бездомни животни и хора в нужда. 

● Изхвърляне, пилеене на храна. 

● Проследяване на храна 

● Останалата след събитие храна да се разпредели между институциите, които имат 

нужда от нея 

● Според мен това трябва да означава ефективно разпределение на останалата 

храна и ефективно използване на самата храна, като се стремите да не я 

разхищавате. 

● Управление на изхвърлянето на хранителни отпадъци, мерки срещу проблема 

● Планирайте храната, така че да не бъде изхвърлена 

● Предотвратяване на хранителни отпадъци. 

● Хората трябва да преценят колко храна им трябва, а не да я изхвърлят и оставят да 

се развали. 

● По-добра логистика на доставките 

● Следвайте алгоритъм за управление на хранителните отпадъци 

● Изборът е на точното количество, за да не се губи 

● Предотвратено разваляне на храни чрез възстановяване, като даряване на храна за 

животни или 

● Да управлява използването на храната по такъв начин, че никаква или минимална 

храна да се изхвърля и губи. 



 

 

 

 
● Компостиране и предприемане на действия според нуждите и възможностите. 

● Даряване на ненужна храна 

● Информираност по теми като изменение на климата, замърсяване и пестене на 

енергия. 

● Използване по различни начини и посоки. 

● Изхвърлянето на храна от домакинствата и pt хотели и предприятия 

● Неизядената храна трябва да бъде проследена и раздадена на нуждаещите се 

 

 

3. Как бихте искали да научите повече по темата?  

 

 

Отговорите на въпрос 3 илюстрират предпочитанията на учениците за 

придобиване на знания чрез интерактивни подходи като игрови решения, 

семинари и видеоклипове 

 

 



 

 

 

 
 

По отношение на честотата на разхищаване на храна, най-предпочитаният отговор на 

учениците се оказва „Веднъж месечно“ с процент от 51,9%, което е малко повече от 

половината отговори.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Center for Social Innovation- Cyprus 
 

Теренното изследване включва 46 участници: 30 (65%) учители и 16 (35%) ученици. Всички 

участници живеят в Кипър. 



 

 

 

 

 

Figure 1. Percentage of participants; teachers versus students, CY survey. 

Source: own elaboration 

 

3.1. Отговори на учители 
- Знаете ли какво е управление на хранителните отпадъци? 

Според Фигура 1, 76,5% от учителите (26 учители) декларират знания по управление 

на хранителните отпадъци, докато само 4 от тях заявяват, че нямат знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65%

35%

Participants

Teachers Students

26

4

0 5 10 15 20 25 30

Teacher

Yes No



 

 

 

 
Фигура 1: Познания на учителите относно управлението на хранителните отпадъци, 

проучване на CY. 

Какво разбирате под управление на хранителни отпадъци? 

Отговорите могат да бъдат категоризирани в 3 твърдения въз основа на формулировката, 

която участниците са използвали: 

а) правилно управление/оползотворяване на хранителни отпадъци, 

б) намаляване на отпадъците, и 

в) рециклиране – повторно използване – компостиране. 

Важно е да се подчертае, че твърдение (a) е твърде неясно и не уточнява какъв вид 

управление може да се приложи. Твърдение (c) показва объркването или невежеството 

на участниците с термините рециклиране/повторна употреба по отношение на 

хранителните отпадъци, които също могат да се считат за част от оползотворяването на 

хранителните отпадъци (твърдение „a“). Твърдение (b) е най-малко споменато и е малко 

общо, като се има предвид, че думата „храна“ не е използвана. Трябва да се отбележи, че 

един учител участник изрази идеята за производство на биомаса от хранителни отпадъци. 

Как бихте искали да научите повече за управлението на хранителните отпадъци? 

По-голямата част от участниците учители показаха предпочитание да посещават 

образователни програми (70%), за да повишат знанията си относно управлението на 

хранителните отпадъци или дори да гледат свързани видеоклипове (50%). Семинарите и 

игрите намират почти еднакво предпочитание сред участниците, съответно с 43% и 40%. 

Интересното е, че един учител предложи посещение на съоръжение за третиране на 

отпадъци като алтернативен метод на обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2: Предпочитания на учителите за обучение относно управлението на 

хранителните отпадъци, проучване на CY. 

 

- Колко често разхищавате храна за един месец? 

Според Фигура 3, повечето от учителите (65%) заявяват, че повече от два пъти 

месечно пилеят храна. 19% от учителите изглежда пилеят само веднъж месечно, 

докато най-нисък процент (16%) са тези, които пилеят храна два пъти месечно. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3: Честота на разхищението на храна от страна на учителите, проучване на 

CY. 
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- Вземате ли/участвали ли сте в някакво обучение/дейност, свързана с 

управлението на хранителните отпадъци? 

Важно е да се отбележи, че малка част от учителите някога са участвали в 

обучение/дейност, свързана с управлението на хранителните отпадъци, както е 

показано на фигура 4 по-долу; по-конкретно, само 3 от 30 учители (10%) съобщават 

„да“. Положителните отговори показват, че има учители, които участват(г) в 

свързани обучения/дейности веднъж на семестър, 3 пъти годишно и само веднъж. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4: Участие на учители в обучение/дейност, проучване на CY. 

 

- Запознати ли сте с някои от следните действия/игри/приложения относно 

управлението на хранителните отпадъци? 

Следващият въпрос изследва дали учителите са запознати с някой от предложените 

примери, свързани с управлението на хранителните отпадъци. Резултатите 

показват, че повечето от учителите (97%) са наясно с действията, които могат да 

бъдат приложени, като компостиране, приготвяне на храна и управление на 

хранителния излишък, докато за съжаление никой от тях не е запознат с игрите за 

управление на хранителните отпадъци; само един учител (3%) има познания за 

съответните мобилни приложения (Фигура 5). 
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Фигура 5: Познания на учителите относно свързаните действия за управление на 

хранителните отпадъци, проучване на CY. 

 

- Какво може да се направи във вашата страна/общност, за да се 

намалят/избегнат хранителните отпадъци? 

Фигура 6 изобразява вярванията на учителите относно това какво може да се 

направи, за да се намалят/избегнат хранителните отпадъци. Трябва да се отбележи, 

че на върха на предпочитанията на учителите е организирането на курсове за 

управление на хранителните отпадъци, с висок процент на подбор (80%). Повече от 

половината учители също смятат семинарите/конференциите/дискусиите и 

извънкласните дейности за идеално средство за намаляване на хранителните 

отпадъци (съответно 56,6% и 66,6%). Следвайки отговорите на учителите по този 

въпрос, проектирането и разработването на игри е най-малко привлекателният от 

всички избори, като само 40% от учителите са избрали тази опция. Като обща 
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забележка, изглежда, че учителите предпочитат по-традиционни начини на 

обучение, като курсове и семинари. 

 

Фигура 6: Предложения за намаляване на хранителните отпадъци от 

учителите, проучване на CY. 

- Избройте вашите 3 най-важни нужди, свързани с темата за справяне с 

хранителните отпадъци (напр. необходимост да научите повече за управлението на 

хранителните отпадъци или необходимост да се включите в дейности, насочени към 

повишаване на осведомеността относно управлението на хранителните отпадъци). 

● Дойдоха различни отговори от учителите, които подчертават 

необходимостта от: 

● Повишаване на осведомеността относно управлението на хранителните 

отпадъци, 

● Предоставяне на информация и актуализации по темата, 

● обучение, 

● Разработване на уроци, видеоклипове, интерактивни игри, 

● Участие в образователни програми, 

● Организиране на екскурзии и учебни посещения, 

● Организиране на училищни работилници, 
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● Предоставяне на практически ежедневни решения за намаляване на 

хранителните отпадъци или за използване на ексфолианти за храна, 

● Предоставяне на практически решения за това как да се справите с храна, която 

скоро изтича, 

● Информация за това как супермаркетите и/или ресторантите управляват 

хранителния си излишък, 

● Стимули за прилагане на практики за управление на хранителни отпадъци, 

● Подкрепа от местните власти за изпълнение на действия, 

● Съвети за интелигентно пазаруване, 

● Предоставяне на помощ на семейства в нужда чрез разпределяне на хранителни 

излишъци. 

 

- Ако сте посещавали курс за обучение по Управление на хранителните отпадъци, 

отбележете опциите, които намирате за полезни по отношение на 

СЪДЪРЖАНИЕТО и МЕТОДОЛОГИЯТА и добавете още ЕДНА своя опция. 

На въпроса по отношение на съдържанието и методологията на обучителния курс повечето 

учители подчертават важността на прилаганите настоящи практики и прилаганите 

интерактивни материали/стратегии. Също толкова важни са „съществуващата правна 

рамка“, „смесеното обучение“ и „съвместната работа“. 
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Фигура 7: Полезни аспекти по отношение на съдържанието и методологията, 

проучване на CY. 

3.2. Отговори на ученици  
- Знаете ли какво е управление на хранителните отпадъци? 

Според фигура 8, процентът на учениците, които съобщават за знания по 

управление на хранителните отпадъци, е 50-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 8: Знания на учениците относно управлението на хранителните отпадъци, 

проучване на CY. 

- Какво разбирате под управление на хранителни отпадъци? 

Отговорите на учениците могат да бъдат категоризирани в 2 твърдения: 

а) правилно управление на хранителните отпадъци и 

б) рециклиране – повторно използване – компостиране; твърдения, които също бяха 

споменати от учителите. 

Важно е да се подчертае, че твърдение (а) е най-споменаваното (9 от 16 ученици). 

Как бихте искали да научите повече за управлението на хранителните отпадъци? 

Подобно на избора на учителите, най-високият процент от учениците изразиха 

предпочитание да посещават образователни програми (62,5%), за да научат повече за 

управлението на хранителните отпадъци, следвани от използването на игри (31,25%). 

Игрите се считат за малко по-привлекателни от семинарите или видеоклиповете, което 

може да се тълкува с факта, че по-младите поколения са по-запознати с електрониката и 

онлайн интерактивните платформи. Семинарите и видеоклиповете са избрани съответно от 

25% и 18,75% от студентите (Фигура 9). 
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Фигура 9: Предпочитания на учениците за изучаване на управлението на 

хранителните отпадъци, проучване на CY. 

- Колко често губите храна за един месец? 

Според фигура 10 6 от 16 ученици (38%) съобщават, че пилеят храна два пъти месечно. 

Останалите студенти изглежда пилеят храна повече от два пъти месечно или веднъж 

месечно, достигайки същия процент от 31%. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 10: Честота на разхищаването на храна от учениците, проучване на CY. 

- Вземате ли/участвали ли сте в някакво обучение/дейност, свързана с 

управлението на хранителните отпадъци? 
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Подобно на отговорите на учителите, най-високият процент от учениците не са участвали в 

никакво обучение/дейност, свързана с това. Само 4 от 16 ученици (25%) са отговорили, че 

са участвали в такива обучения/дейности (Фигура 11); двама отбелязват, че са участвали 

веднъж, като единият от тях пояснява, че обучението се отнася за общо управление на 

отпадъците, а не само за хранителни отпадъци, а другите двама редовно / много пъти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 11: Участие на ученици в обучение/дейност, проучване на CY. 

 

- Запознати ли сте с някои от следните действия/игри/приложения относно 

управлението на хранителните отпадъци? 

Подобно на отговорите на учителите, по-голямата част от учениците са запознати с 

действията, предприети за управление на хранителните отпадъци, като компостиране, 

приготвяне на храна и управление на хранителния излишък. За разлика от това, само 3 

студента (18,75%) изглежда са запознати с игрите за управление на хранителните отпадъци, 

докато никой от тях не разполага с никакви приложения за управление на хранителните 

отпадъци (Фигура 12). 

 

4

12

0 5 10 15

Students

Yes No



 

 

 

 

 

Фигура 12: Познания на учениците относно свързаните действия за управление на 

хранителните отпадъци, проучване на CY. 

- Какво може да се направи във вашата страна/общност, за да се 

намалят/избегнат хранителните отпадъци? 

Организирането на курсове по управление на хранителните отпадъци има най-малък 

процент (37,5%) в предпочитанията на студентите. Повече от половината от учениците 

(56,25%) смятат семинарите/конференциите/дискусиите за идеално средство за 

намаляване на хранителните отпадъци. Петдесет процента от учениците съобщават, че 

както извънкласните дейности, така и състезанията биха били важни за 

намаляването/предотвратяването на хранителните отпадъци. По-малко от половината от 

учениците (43,75%) заявяват, че проектирането и разработването на игри за управление на 

хранителните отпадъци биха били полезни (Фигура 13). 

Фигура 13: Предложения за намаляване на хранителните отпадъци, проучване на CY. 
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Dot2Dot & Innovation Hive - Greece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dot2Dot & Innovation Hive - Гърция 
 

В контекста на теренното изследване бяха събрани общо 43 отговора. Всички респонденти 

живеят в Гърция. 

Както се вижда от кръговата диаграма по-горе, 63% от респондентите са студенти, а 37% от 

тях са учители. По-конкретно, 27 ученици и 16 учители в средното образование попълниха 

въпросника. Техните отговори са изброени по-долу и показани под формата на графики, 



 

 

 

 
където е приложимо.

 

3.1. Отговорите на учителите 

- Знаете ли какво е управление на хранителните отпадъци? 

В този въпрос 10 учители (62%) отговарят, че са запознати с концепцията за управление на 

хранителните отпадъци. 6 от тях (38%) заявяват, че не знаят какво е управление на 

хранителните отпадъци.

 

  

- Какво разбирате под управление на хранителните отпадъци? 

Що се отнася до това какво според учителите означава терминът „управление на 

хранителните отпадъци“, най-популярният отговор беше оптималното използване на 

храната и ограничаването на отпадъците. Друг отговор, който беше даден, беше свързан с 



 

 

 

 
намирането на начини за оползотворяване на храната, която не се консумира.

 

- Как бихте искали да научите повече за управлението на хранителните отпадъци? 

Както се вижда на горната графика, всички учители заявяват, че биха искали да научат 

повече за концепцията за управление на хранителните отпадъци с помощта на семинари и 

обучителни сесии. 12 от тях отговориха, че ще им е интересно да гледат видеа по темата. 

Само 5 от тях заявиха, че биха се заинтересували от игри, свързани с управлението на 

хранителните отпадъци. 

- Кои от изброените по-долу смятате за хранителни отпадъци?

 

 

-  Кое от изброените по-долу смятате за хранителни отпадъци? 



 

 

 

 

 

Графиката по-горе показва, че всички 16 учители (100%) в средното образование, които са 

отговорили на въпросника, заявяват, че идентифицират хранителните отпадъци като 

остатъци от храна, които се изхвърлят в домакинствата или ресторантите, както и храна, 

която се изхвърля, когато е близо до или след най-добрия срок. 75% от учителите 

отговарят, че смятат храната с изтекъл срок на годност за хранителен отпадък, докато 56% 

от тях описват остатъците от хранене като хранителни отпадъци. 

- Във връзка с предишния въпрос, колко често, на месец, разхищавате храна? 

 

 

 

Според отговорите, събрани в този въпрос, огромното мнозинство от учителите в средното 

образование (94%) пилеят храна повече от два пъти месечно. 
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- Участвали ли сте в някакво обучение/дейност, свързана с управлението на 

хранителните отпадъци? 

 

 

Една от най-интересните констатации в това проучване е изобразена на графиката по-горе. 

По-конкретно, всички учители (100%) заявяват, че никога не са участвали в обучение или 

дейност, свързана с темата за управление на хранителните отпадъци. 

- Ако отговорът на предишния въпрос е бил Да, моля, обяснете колко често: само веднъж, 

редовно (всеки месец/семестър) 

Тъй като всички учители отговориха, че никога не са участвали в обучение или дейност, 

свързана с управлението на хранителните отпадъци в предишния въпрос, не бяха събрани 

отговори за конкретния подвъпрос. 

- Запознати ли сте с някои от следните действия/игри/приложения относно 

управлението на хранителните отпадъци? 

 

0%

100%

Yes No



 

 

 

 

 

15 от учителите отговориха, че са запознати с действията по отношение на управлението 

на хранителните отпадъци, докато 5 от тях твърдят, че са запознати със съответните 

приложения. Трябва да се отбележи, че никой от респондентите не е заявил, че е запознат 

с игрите, свързани с управлението на хранителните отпадъци. 

 

-Какво може да се направи във вашата страна/общност, за да се намалят/избегнат 

хранителните отпадъци? 

 

Както се вижда на графиката по-горе, всички учители отговориха, че обучителните курсове 

за управление на хранителните отпадъци както за учители, така и за ученици биха 

помогнали за намаляване или избягване на хранителни отпадъци. 14 от тях избраха 

извънкласни дейности и семинари / конференции / дебати или световни кафенета за 

управление на хранителните отпадъци. 13 от тях отговориха, че играят сериозни игри като 

полезна мярка, а по-малко бяха тези, които избраха състезания по управление на 

хранителните отпадъци. 
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- Моля, споменете вашите топ 3 най-важни/строги нужди в борбата с хранителните 

отпадъци (например да научите повече за управлението на хранителните отпадъци или да 

се включите в дейности, насочени към повишаване на осведомеността относно 

управлението на хранителните отпадъци) 

Отговорите, които бяха събрани от учителите, бяха свързани с: 

● участието в образователни програми / семинари / работилници, 

● участието в дейности, насочени към повишаване на осведомеността относно 

управлението на хранителните отпадъци, 

● достъп до информация за налични инструменти, 

● включването на предмета в училищната програма / създаване на образователни 

дейности, 

● достъп до информация относно начините за правилно управление, 

● достъп до информация за икономическите и екологичните последици от 

разхищаването на храни 

● достъпът до информация за съществуващи добри практики/инициативи на местно 

ниво. 

 

- Ако сте участвали в обучителен курс за управление на хранителните отпадъци, моля, 

отбележете опциите, които смятате за полезни по отношение на СЪДЪРЖАНИЕТО и 

МЕТОДОЛОГИЯТА и добавете още ЕДНА собствена опция: 

 

 

По отношение на желаното от тях съдържание и методология на обучителен курс по 

управление на хранителните отпадъци, в който биха участвали, огромното мнозинство (15 

учители) заявиха, че биха искали да знаят за настоящите практики, докато 12 от тях считат 
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интерактивните стратегии/инструменти за обучение за важни . Забелязваме също, че 10 

учители избраха смесеното обучение като важна характеристика на такова обучение. 

 

3.2. Отговори на учениците 

- Знаете ли какво е управление на хранителните отпадъци? 

 

Както се вижда от кръговата диаграма по-горе, 78% от студентите (21 студенти), попълнили 

въпросника, заявяват, че са запознати с концепцията за управление на хранителните 

отпадъци. 6 от тях (22%) заявяват, че не знаят какво е управление на хранителните 

отпадъци. 

- Какво разбирате под управление на хранителните отпадъци? 

Отговорите, събрани от учениците относно тяхното възприемане на термина за 

управление на хранителните отпадъци, могат да бъдат обобщени в правилно използване 

на хранителните ресурси и намаляване на хранителните отпадъци. 

- Как бихте искали да научите повече за управлението на хранителните отпадъци? 
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Горната диаграма показва, че 22 от 27 респонденти биха искали да научат повече за 

концепцията за управление на хранителните отпадъци, като играят игри с подходяща тема. 

19 от тях са отговорили, че биха се заинтересували от обучения за управление на 

хранителните отпадъци, а 17 са заявили, че предпочитат да гледат видеоклипове по 

темата. 16 от учениците отговориха, че биха искали да научат повече за управлението на 

хранителните отпадъци, като участват в съответните семинари. 

- Кои от изброените по-долу смятате за хранителни отпадъци? 

 

 

Почти всички студенти, които са попълнили въпросника (26 студенти), отговарят, че 

определят хранителните отпадъци като остатъци от храна, които се изхвърлят в 

домакинствата или ресторантите, докато 25 от тях (92,6%) отговарят, че считат храната, 

която се изхвърля, когато е близо до или извън срока на годност като хранителни 

отпадъци. 70,4% от учениците са отговорили, че смятат храната с изтекъл срок на годност 

за хранителен отпадък. И накрая, само 33,3% от респондентите изглежда смятат 

остатъците от храна за хранителни отпадъци. 
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- Във връзка с предишния въпрос, колко често, на месец, разхищавате храна? 

 

 

Според отговорите, събрани в този въпрос, по-голямата част от учениците в средното 

образование (59%) пилеят храна повече от два пъти месечно. Почти 1 от 5 ученика 

посочва, че пилее храна съответно веднъж и два пъти месечно. 

- Участвали ли сте в някакво обучение/дейност, свързана с управлението на 

хранителните отпадъци? 

 

 

Горната кръгова диаграма показва, че 85% от учениците в средното образование никога не 

са участвали в обучение или дейност, свързана с управлението на хранителните отпадъци. 

Само 15% от тях са отговорили, че са участвали в съответно обучение или дейност в 

миналото. 
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- Ако отговорът на предишния въпрос е бил Да, моля, обяснете колко често: само 

веднъж, редовно (всеки месец/семестър) 

В този подвъпрос 2 от 4-мата студенти, които твърдят, че имат предишен опит с обучения 

или дейности по управление на хранителните отпадъци, отговориха, че са участвали в 

такова обучение или дейност само веднъж, докато другите 2 заявиха, че го правят 

редовно. 

- Запознати ли сте с някои от следните действия/игри 

 

 

 

Всички ученици отговориха, че са запознати с действията по отношение на управлението 

на хранителните отпадъци, докато 4 от тях твърдят, че са запознати със съответните 

приложения. Трябва да се отбележи, че никой от респондентите не е запознат с игрите, 

свързани с управлението на хранителните отпадъци. 
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- Какво може да се направи във вашата страна/общност, за да се намалят/избегнат 

хранителните отпадъци?

 

Както се вижда от горната графика, всички ученици (100%) отговориха, че участието в 

извънкласни дейности би помогнало за намаляване или избягване на хранителните 

отпадъци. 23 от учениците (85,2%) смятат, че обучителните курсове за управление на 

хранителните отпадъци както за учители, така и за ученици биха били полезни, докато 22 от 

тях (81,5%) смятат, че играят на сериозни игри като полезна мярка. 15 от тях избраха да 

организират и участват в състезания, свързани с управлението на хранителните отпадъци, 

докато 11 от тях смятат, че съответните семинари / конференции / дебати или световни 

кафенета могат да помогнат за намаляване или избягване на хранителни отпадъци. 

 

 

Petit Pas Aps - Italy 

3.1. Отговорите на учителите 

За провеждане на кабинетното проучване, през май 2022 г. Petit Pas по време на събитие, 

организирано в средно местно училище, изпрати на участниците въпросника „Въпросник за 

теренни изследвания – Резултат от проекта 1“, за да събере предложения за действия за 

подобряване на текущата ситуация с хранителните отпадъци, ниво на разбиране на 

хранителните отпадъци и концепциите за управление на хранителните отпадъци и 

практиките/навиците за хранителни отпадъци. Благодарение на въпросника също беше 



 

 

 

 
възможно да се проучи дали респондентите са имали възможност да участват в обучения 

или дейности за управление на хранителните отпадъци. 

От 41 събрани отговора, 15 респонденти бяха учители , за които въпросникът включваше 

два конкретни въпроса, адресирани само до тях, за да се съберат предпочитанията по 

отношение на съдържанието и методологията на възможен курс за обучение по управление 

на хранителните отпадъци. По-долу са данните, събрани от отговорите на учителите: 

От събраните 41 отговора 15 учители (36,6%) попълниха въпросника.

 

 

● 3 учители декларират, че не са запознати с концепцията за управление на 

хранителните отпадъци, останалите 12 респонденти учители декларират, че знаят 

вместо това. 



 

 

 

 

● На въпроса „какво имате предвид за управлението на хранителните отпадъци“ 

мнозинството от учителите отговориха: 

● избягвайте хранителни отпадъци 

● но също 

● диференцирайте правилно видовете храни 

● Повторно използване на храна за благотворителни цели 

 

 

Учителите заявиха, че предпочитаният начин за получаване на информация за хранителните 

отпадъци би бил чрез 

● Видео 

● Игра/приложение 

 

 



 

 

 

 

 

На въпроса кое от следните смятате, че хранителните отпадъци отговарят на 

учителите 

● храна с изтекъл срок на годност, неизползвана или остатъчна храна, която се 

изхвърля от семействата или ресторантите 

● остатъци от хранене 

 

 

На въпроса колко пъти в месеца губите храна, мнозинството от учителите отговарят 

●       повече от два пъти месечно 



 

 

 

 
100% от интервюираните учители отговориха, че никога не са участвали в 

обучение/дейност, свързана с управлението на хранителните отпадъци 

 

 

60% от учителите отговарят, че са по-наясно с действията, насочени към намаляване на 

хранителните отпадъци 

● компостирайте, планирайте храненията, правилно съхранявайте храната, 

използвайте това, което имате, споделяйте допълнителна храна с други и т.н. 

докато останалите 40% също са отговорили 



 

 

 

 

● Приложения: Too good to go, Olio, Karma, FoodCloud, NoWaste, Nosh, Kitchen, Food 

For All, Food Rescue US, FlashFood и др.

 

По-голямата част от отговорилите учители отговориха на въпроса какво може да се направи 

във вашата страна/град, за да се намалят или избегнат хранителните отпадъци 

● Организиране на курсове за обучение по управление на хранителните отпадъци (за 

учители и студенти), 

● Организирайте семинари / конференции / дебати, световни кафенета, където 

говорим за хранителни отпадъци 

Въпросникът за теренно проучване също включва два въпроса, адресирани изключително 

до учители, които бяха попитани кои са 3-те най-важни нужди, които трябва да бъдат 

разгледани в борбата с хранителните отпадъци. Ето някои от събраните отговори: 

● Осъзнаване и разпространение на информация за това какво е разхищаване на 

храна. Посочете начини за борба с хранителните отпадъци. Организирайте 

дейности/работилници, за да позволите на всеки да се доближи до темата 

● Съзнателно закупуване, техники за съхранение и обучение за действия за борба с 

отпадъците 

● реклама и медии за повишаване на осведомеността сред младите хора за 

хранителните отпадъци 

● семинари, за да разберете как да използвате повторно хранителните отпадъци 

максимално. 



 

 

 

 

● Създавайте игри, за да учите и може би плащайте на хора, които рециклират храната 

добре или я използват повторно, дарете на тези, които имат най-голяма нужда от 

нея. 

● Познават законодателството, регулиращо управлението на отпадъците; повишаване 

на осведомеността сред семействата и младите хора по темата 

● Информация/Действие/Повишаване на осведомеността 

 

 

Като полезни предложения по отношение на СЪДЪРЖАНИЕТО и МЕТОДОЛОГИЯТА на курса 

по управление на хранителните отпадъци преподавателите посочиха: 

● Текущи практики, смесено обучение (онлайн и лице в лице), интерактивни 

стратегии / инструменти за обучение 

 

3.2. Отговори на ученици  
За провеждане на кабинетното проучване, през май 2022 г. Petit Pas по време на събитие, 

организирано в средно местно училище, изпрати на участниците въпросника „Въпросник за 

теренни изследвания – Резултат от проекта 1“, за да събере предложения за действия за 

подобряване на текущата ситуация с хранителните отпадъци, ниво на разбиране на 

хранителните отпадъци и концепциите за управление на хранителните отпадъци и 

практиките/навиците за хранителни отпадъци. Благодарение на въпросника също беше 



 

 

 

 
възможно да се проучи дали респондентите са имали възможност да участват в обучения 

или дейности за управление на хранителните отпадъци. 

От събраните 41 отговора 26 респонденти са студенти. По-долу са данните, събрани от 

отговорите на учениците: 

 

 

 

От 41 събрани отговора, 26 студенти (63,4%) попълниха въпросника. 

 



 

 

 

 
70% от студентите декларират в проучването, че са запознати с концепцията за 

управление на хранителните отпадъци 

На въпрос какво се има предвид под управление на хранителните отпадъци, 

мнозинството от учениците отговориха 

● рециклиране 

● знаят как да управляват по-добре хранителните отпадъци 

 

 

 

Студентите заявиха, че предпочитаният начин да научат повече за хранителните отпадъци 

е чрез:  

● Игри / Приложение, Лаборатории 

● уроци в училище и работилници 



 

 

 

 

 
Мнозинството от отговорилите студенти заявяват, че считат за разхищаване на храна 

● Остатъци от храна, храна с изтекъл срок на годност, храна, която е изхвърлена от 

търговците на дребно или потребителите, когато срокът на годност наближи или 

изтече. 

● Неизползвана или остатъчна храна, която се изхвърля от семейства или ресторанти 

 

 



 

 

 

 
Средното ниво на разхищение сред анкетираните ученици е:  

● един път месечно 

 

95% от анкетираните ученици не са участвали в обучения  

 

По отношение на възможните инструменти за управление на проблема с хранителните 

отпадъци, действията: компостиране, планиране на хранене, правилно съхранение на 

храната, използване на това, което имате, споделяне на допълнителна храна с други и т.н. 

преобладават над знанията на приложенията: Твърде добре, Olio, Karma, FoodCloud, 

NoWaste, Nosh, Kitchen, Food For All, Food Rescue US, FlashFood и т.н., макар и леко 



 

 

 

 

 

Според отговорите на учениците, мерките, които трябва да се предприемат в собствената 

им страна за намаляване или избягване на хранителните отпадъци са 

● Организиране на курсове за обучение по управление на хранителните отпадъци (за 

учители и ученици) 

● Организирайте семинари / конференции / дебати, световни кафенета, където 

говорим за отпадъците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic “Marin Preda” - Румъния 
 



 

 

 

 

3.1. Отговори на учителите 
1. Знаете ли какво е ефективно управление на разхищаването на храна?  

 
 

Според предоставените отговори повечето учители (87%) смятат, че разбират добре 

управлението на хранителните отпадъци. 

2. Какво разбирате под управление на хранителните отпадъци? 

Когато искахме да разберем какво според тях е управлението на хранителните отпадъци, 

отговорите бяха доста разнообразни: обучение за събиране, транспортиране, третиране, 

рециклиране и съхранение на отпадъци; по-добро образование по отношение на 

отпадъците и идентифициране на решения за повторно използване на природните ресурси; 

сортиране на боклука по категории с цел намаляване на замърсяването; създаване на 

организирана система, чрез която хранителните отпадъци се елиминират; набор от 

действия, които ще доведат до ограничено количество хранителни отпадъци; създаване на 

организации, които да отговарят за събирането на хранителни отпадъци. 

3. Как бихте искали да научите повече за управлението на хранителните отпадъци? 



 

 

 

 

 

Що се отнася до предпочитанията на учителите по отношение на средствата за получаване 

на повече знания за управлението на хранителните отпадъци, както се вижда от диаграмата, 

техните отговори са доста балансирани, с малко по-висок интерес към видео материалите. 

4. Кое от изброените по-долу смятате за хранителни отпадъци? 

 

 

 

Малък брой учители считат остатъците от храната и продуктите с изтекъл срок на годност за 

отпадъчна храна, но мнозинството от тях включват в тази категория неизползвана или 

остатъчна храна, изхвърлена от домакинствата или ресторантите. 

5. Във връзка с предишния въпрос, колко често на месец хабите храна? 



 

 

 

 
 

 

Най-висок е процента на разхищаване на храна 2 пъти месечно  

 

6.Участвали ли се сте в тренинг на тема ефективно управление на разхищаването на 

храна?  

 

Повечето от учителите, участващи в проучването (13), не са посещавали никакви 

дейности/обучения, свързани с управлението на хранителните отпадъци, само 2 от тях са се 

възползвали от такива курсове, само веднъж. 

7. Запознати ли сте с някои от следните действия/игри/приложения относно 

управлението на хранителните отпадъци? 

13%

87%

Yes

No



 

 

 

 
 

 

Всички участващи учители декларираха, че са запознати с действия, които допринасят за 

намаляване на хранителните отпадъци като: компостиране, планиране на храненията ви, 

правилно съхраняване на храната ви, използване на това, което имате, споделяне на 

допълнителна храна с други. 

8. Какво може да се направи във вашата страна/общност, за да се намалят/избегнат 

хранителните отпадъци? 

 

 

Учителите, участващи във въпросника, считат организирането на обучителни курсове за 

управление на хранителните отпадъци, както и на извънкласни дейности за еднакво важни 

като мерки за борба с управлението на хранителните отпадъци. Според учителите най-



 

 

 

 
малко ефективният начин за избягване на хранителните отпадъци е организирането / 

участието в конкурси по тази тема. 

9. Моля, споменете вашите топ 3 най-важни/строги нужди в борбата с хранителните 

отпадъци (например да научите повече за управлението на хранителните отпадъци или 

да се включите в дейности, насочени към повишаване на осведомеността относно 

управлението на хранителните отпадъци). 

Ето някои от отговорите на румънския учител на този въпрос: 

● необходимостта да се развие съзнателно поведение да не се купуват повече 

хранителни продукти от необходимото; 

● даряване на излишни продукти на хора в нужда; 

● участие в дейности за повишаване на осведомеността за това явление; 

● информиране и популяризиране на училищното население относно селективното 

събиране на отпадъците; 

● отговорно закупуване на храни, използване на биоразградими опаковки, подбор на 

отпадъците; 

● курсове/ дейности, насочени към повишаване на осведомеността, симпозиуми как 

да обучавам другите, но също и себе си, относно управлението на хранителните 

отпадъци. 

10. Ако сте участвали в курс за обучение по Управление на хранителните отпадъци, моля, 

отбележете опциите, които смятате за полезни по отношение на СЪДЪРЖАНИЕТО и 

МЕТОДОЛОГИЯТА и добавете още ЕДНА своя собствена опция. 

 

 



 

 

 

 
Що се отнася до организирането на специфичен курс за обучение по управление на 

хранителните отпадъци, учителите в Румъния предпочитат да получат информация за 

текущи практики, които са се доказали като ефективни в борбата с този проблем, и биха 

оценили обучения, в които акцентът е поставен върху съвместната работа. 

Като заключение можем да кажем, че румънските учители имат известна информация 

относно управлението на хранителните отпадъци; от техните отговори обаче може да се 

заключи, че познанията им по този въпрос не са солидни или задълбочени. В същото време 

те се включват в спорадични извънкласни дейности, за да повишат осведомеността сред 

учениците относно въздействието на хранителните отпадъци върху нашия живот и върху 

околната среда; въпреки това те са готови да се включат в по-организирани и систематични 

инициативи, насочени към максимизиране на въздействието на техните усилия, и се 

интересуват от получаване на допълнително обучение, особено ако то включва съвместни, 

интерактивни дейности. 

 

 

3.2. Отговори на учениците 

 
1. Знаете ли какво е управление на хранителните отпадъци? 

 

Според диаграмата близо две трети от участвалите в анкетата ученици са запознати с 

проблема за управлението на хранителните отпадъци. 

2. Какво разбирате под управление на хранителните отпадъци? 



 

 

 

 
Когато искахме да разберем какво според тях е управлението на хранителните отпадъци, 

много от отговорите се отнасяха до: сортиране на битовия боклук, управление на 

остатъците, така че да се избегнат хранителни отпадъци, събиране, рециклиране и 

съхранение на хранителни отпадъци, правилно изхвърляне на опаковъчни материали, 

подходящо планиране на хранителните доставки, контролиране на хранителните отпадъци. 

 

 

3. Как бихте искали да научите повече за управлението на хранителните отпадъци? 

 

 

Точно както в случая с учителите, учениците също предпочитат видеоклипове като средство 

за развитие на знанията си в управлението на хранителните отпадъци, но вторият им 

вариант са игрите, за разлика от ориентацията на учителите към обучителни сесии. 

4. Кое от изброените по-долу смятате за хранителни отпадъци? 

 



 

 

 

 

 

Again, the students’ answers are similar to the teachers’, when it comes to their perception of 

what can be considered food waste, more than half of them ranking unused or leftover food that 

is thrown out from households or restaurants into this category.  

 

 

5. Във връзка с предходния въпрос: Колко често разхищавате храна?  

 

За разлика от учителите, 12 ученици заявяват, че изхвърлят храна веднъж месечно, което 

означава, че приблизително половината от по-младите анкетирани хвърлят храна по-често. 



 

 

 

 
6. Участвали ли сте в някакво обучение/дейност, свързана с управлението на 

хранителните отпадъци? 

 

 

Според диаграмата само една трета от учениците са признали, че са участвали в някаква 

дейност, насочена към намаляване на хранителните отпадъци. 

7. Запознати ли сте с някои от следните действия/игри/приложения относно 

управлението на хранителните отпадъци? 

 

 



 

 

 

 
Има сходство между отговорите на учителите и учениците по отношение на действията, 

които допринасят за намаляване на хранителните отпадъци, а именно и двамата са 

запознати с компостирането, планирането на храната си, правилното съхранение на 

храната, използването на това, което имат, споделянето на допълнителна храна с другите. 

8. Какво може да се направи във вашата страна/общност, за да се намалят/избегнат 

хранителните отпадъци? 

 

 

Въз основа на отговорите на този въпрос, младото поколение смята, че сериозните, 

образователни игри са най-добрият начин да се предизвика промяна в общността по 

отношение на хранителните отпадъци. 

В заключение, не само учителите, но и учениците в Румъния изразяват и проявяват желание 

да участват в дейности, които ще допринесат до голяма степен за намаляване на 

хранителните отпадъци. Те също така са наясно, че е необходимо цялата общност да покаже 

отношение на уважение към природните ресурси и вярват, че неформалните инструменти 

като интерактивните игри ще имат очакваното въздействие. 

 

GEINNOVA - Испания 
 

В контекста на теренното изследване бяха събрани общо 42 отговора. Всички респонденти 

живеят в Испания. 

64% от анкетираните са студенти, а 36% от тях са учители. 



 

 

 

 
По-конкретно, 27 ученици и 15 преподаватели в средното образование отговориха на 

въпросника, изпратен за изследване на техните концепции и навици относно 

разхищаването на храни и управлението на отпадъците. 

 

 

 

3.1. Отговори на учители 
1.  Знаете ли какво е ефективно управление на разхищаването на храна?  

 

 

В този въпрос 12 учители (80%) отговарят, че са запознати с концепцията за управление на 

хранителните отпадъци. 3 от тях (20%) заявяват, че не знаят какво е управление на 

хранителните отпадъци. 

2. Какво разбирате под управление на хранителните отпадъци? 

На въпроса какво имат предвид, когато говорят за „управление на хранителните 

отпадъци“, само един от респондентите отговори, че не знае какво всъщност е това, 

докато останалите респонденти дадоха определение. Въпреки това не всички дадени 



 

 

 

 
определения са правилни или изчерпателни; някои от тях смятат, че управлението на 

хранителните отпадъци се отнася само за производството на хранителни процеси; други 

включват само намаляване на хранителните отпадъци в къщи или ресторанти. 3 

определения, които представят някои слабости, но представят подходящи определения, 

са: 

Третирането на органични отпадъци от изхвърлена храна с цел преобразуването им и 

намаляване на въздействието им върху околната среда чрез поставянето им за нова 

употреба, напр. в индустриалното производство. 

Правилното екологично третиране на процеса на производство, маркетинг и потребление 

на продукти от първичния сектор. 

Третиране на всички отпадъци, генерирани в процеса на производство на храни и след 

битова употреба. 

3. Как бихте искали да научите повече за управлението на хранителните отпадъци? 

 

 

По отношение на модалността или инструментите, чрез които биха предпочели да научат 

повече за управлението на хранителните отпадъци, любимите са сесии за обучение и 

семинари, докато само 5 души са избрали видеоклипове. 

4. Кое от изброените по-долу смятате за хранителни отпадъци? 

 



 

 

 

 

 

Интересно е да се види, че това, което респондентите считат за хранителни отпадъци, е 

най-вече „Неизползвана или остатъчна храна, изхвърлена в домакинствата или 

ресторантите“ (13 учители) и „Храни, които се изхвърлят от търговци на дребно или 

потребители, когато са близо до или над най-добрите преди дата." (9 учители), докато 

„Остатъци от храна” е посочено само 5 пъти. 

5. Във връзка с предишния въпрос, колко често на месец хабите храна? 

 

 

 



 

 

 

 
54% от учителите пилеят храна поне веднъж на месец. 5 учители са отговорили, че пилеят 

храна повече от два пъти месечно, докато само 2 са посочили, че пилеят храна два пъти 

месечно. 

6. Участвали ли сте в някакво обучение/дейност, свързана с управлението на 

хранителните отпадъци? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 от 15 респонденти казаха, че никога не са участвали в никаква обучителна дейност 

относно управлението на хранителните отпадъци 

7. Ако отговорът на предишния въпрос е бил Да, моля, обяснете колко често: само 

веднъж, редовно (всеки месец/семестър) 

Двамата, които отговориха, че са имали възможност да се включат във всяка обучителна 

дейност, имали са я много малко пъти, само един или два пъти. 

8. Запознати ли сте с някои от следните действия/игри/приложения относно 

управлението на хранителните отпадъци? 

 



 

 

 

 

 

11 от учителите отговориха, че са запознати с действията по отношение на управлението 

на хранителните отпадъци, 4 от тях твърдят, че са запознати със съответните приложения, 

докато само 2 от тях са запознати с приложението за игри, свързано с управлението на 

хранителните отпадъци 

9. Какво може да се направи във вашата страна/общност, за да се намалят/избегнат 

хранителните отпадъци? 

 

 

Мнозинството посочва, че курсовете за обучение както за учители, така и за ученици биха 

били най-доброто конкретно действие, което да се приложи в Испания за намаляване на 



 

 

 

 
хранителните отпадъци. 6 от тях избраха семинари / конференции / дебати или световни 

кафенета за управление на хранителните отпадъци. 4 от тях са отговорили, че биха 

преценили извънкласните дейности като полезна мярка, а по-малко са тези, които са 

избрали сериозни игри за управление на хранителните отпадъци. Една от тях добави още 

една опция, която е: „Въведете проблема в училищната програма като практическо 

съдържание“. 

Моля, споменете вашите топ 3 най-важни/строги нужди в борбата с хранителните 

отпадъци (например да научите повече за управлението на хранителните отпадъци или 

да се включите в дейности, насочени към повишаване на осведомеността относно 

управлението на хранителните отпадъци). 

Ето някои от отговорите на румънския учител на този въпрос: 

Какво да правим с остатъците от храна; Ясни техники за избягване на остатъци; Как да 

действаме в ресторант, за да си сътрудничим с проблема. 

Планирайте дейности в класната стая за повишаване на осведомеността относно 

управлението на хранителните отпадъци; Провеждане на разяснителни кампании в 

медиите; Насърчавайте местното или близкото производство на храни, за да избегнете 

ненужния транспорт. 

Научете повече по темата; провеждайте семинари с ученици, за да повишите 

осведомеността за важността и да ги насърчите да използват приложения като Too Good To 

Go, за да избегнат разхищаването на храна в ресторанти, зеленчукови магазини и др. 

Изчерпателно контролиране на употребата и изтеглянето на храни от големите 

супермаркети и хранително-вкусовата промишленост; насърчаване на потреблението на 

сезонни и регионални продукти от растителен произход (предвид по-ниските им енергийни 

и горивни изисквания за тяхното производство); насърчават образованието и обучението по 

храни и готварство от най-ниските нива като част от официалната учебна програма. 

Да научите повече за управлението на храните; Наличие на материал за споделяне с 

учениците; Да има тема за разговор. 

10. Ако сте участвали в курс за обучение по управление на хранителните отпадъци, моля, 

отбележете опциите, които смятате за полезни по отношение на СЪДЪРЖАНИЕТО и 

МЕТОДОЛОГИЯТА и добавете още ЕДНА своя собствена опция 

 



 

 

 

 

 

По отношение на съдържанието и методологията на курса за обучение по въпроса, най-

избраните варианти са „Съществуваща правна рамка“ и „Съвместна работа“. Опцията 

„Интерактивни стратегии/инструменти за обучение“ е избрана от 7 души, опцията „актуални 

практики“ от 6, а най-малко избраната е „Смесено обучение“ (5 учители). 

 

3.2. Отговори на учениците 
 

1. Do you know what food waste management is? 

 

Както се вижда от кръговата диаграма по-горе, 52% от учениците (14 ученици), попълнили 

въпросника, заявяват, че са запознати с концепцията за управление на хранителните 



 

 

 

 
отпадъци. 13 от тях (48%) заявяват, че не знаят какво е управление на хранителните 

отпадъци. 

2. Какво разбирате под управление на хранителните отпадъци? 

Някои от отговорите бяха следните: 

Разбирам този проблем като управление на хранителните отпадъци в световен мащаб. 

Остатъци от храна в ресторанти, столове и т.н... Как се управляват 

Какво се прави с храна, която вече не може да се консумира. 

Управлявайте количеството хранителни отпадъци и остатъци 

3. Как бихте искали да научите повече за управлението на хранителните отпадъци? 

 

Може да се отбележи, че 14 ученици биха искали да научат повече за управлението на 

хранителните отпадъци, като играят игри, свързани с темата. Вторите две най-избирани 

опции са видеоклипове и семинари. Докато само 3 от тях избраха обучение за управление 

на хранителните отпадъци или биха искали други възможности. 

 

4. Кое от изброените по-долу смятате за хранителни отпадъци? 
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Хранителните отпадъци се идентифицират най-вече от учениците като неизползвана или 

остатъчна храна, която се изхвърля в домакинствата или ресторантите (25 ученици). 

Вторият, който се счита за хранителен отпадък, е храна, която се изхвърля, когато срокът 

на годност е близо до или над него като хранителен отпадък (13 от учениците). 11 от тях 

посочиха остатъци от храна, докато само 7 от тях избраха храна с изтекъл срок на годност 

като хранителен отпадък. 

5. Във връзка с предишния въпрос, колко често на месец хабите храна? 

 

 



 

 

 

 
Според отговорите, събрани в този въпрос, по-голямата част от учениците в средното 

образование (44%) пилеят храна повече от веднъж месечно. 11 от тях пилеят два пъти 

месечно, докато само 4 от тях отговарят, че пилеят повече от два пъти месечно. 

6. Участвали ли сте в някакво обучение/дейност, свързана с управлението на 

хранителните отпадъци? 

 

 

Горната кръгова диаграма показва, че 93% от учениците в средното образование никога не 

са участвали в обучение или дейност, свързана с управлението на хранителните отпадъци. 

Само 7% (2 ученика) от тях са отговорили, че са участвали в съответно обучение или 

дейност в миналото. 

7. Ако отговорът на предишния въпрос е бил Да, моля, обяснете колко често: само 

веднъж, редовно (всеки месец/семестър) 

2 студенти, които преди това са отговорили, че са участвали в обучение или дейност, 

свързана с управлението на хранителните отпадъци, са отговорили, че са участвали само 

веднъж в живота си. 

8. Запознати ли сте с някои от следните действия/игри/приложения относно 

управлението на хранителните отпадъци? 

 



 

 

 

 

 

По-голямата част от учениците са запознати с действията по отношение на управлението 

на хранителните отпадъци (19). 7 от тях са запознати с приложения, свързани с проблема, 

а 5 от тях са запознати с игри, свързани с управлението на хранителните отпадъци. 

9. Какво може да се направи във вашата страна/общност, за да се намалят/избегнат 

хранителните отпадъци? 

 

 

 

16 студенти биха искали да имат семинари/конференции/дебати за управление на 

хранителните отпадъци. 12 от тях избраха и курсове за обучение. 9 ученици съобщават, че 

състезанията или извънкласните дейности могат да бъдат полезна мярка, за да научите 

повече по проблема. Докато само 7 ученици биха искали да играят сериозна игра за 



 

 

 

 
управление на хранителните отпадъци. Трябва да се отбележи, че един ученик предложи 

друга възможност: ученикът смята управлението на хранителните отпадъци за нещо 

свързано с етиката, така че когато дойде време да ги изхвърлите в кошчето, според тях би 

било полезно да има специален контейнер за тях, като тези, използвани от Каритас. 

Geleceğin Eğitimi Derneği - GED - Турция 
 

3.1. Отговори на учители 
Анкетата с учители е приложена през май и юни 2022 г. с участието на 28 учители от 

предимно средни училища в Турция. Броят на училищата, отговорили на въпросниците, е 

12. Участниците бяха информирани за целта на проекта и резултатите от него онлайн чрез 

Google Forms. 

 

Част A. Текуща ситуация по отношение на хранителните отпадъци / управлението 

на хранителните отпадъци 

Q1. Знаете ли какво е управление на хранителните отпадъци? 

Учителите, които нямат или имат ограничени познания по управление на хранителните 

отпадъци, са 10 от 28, което ясно показва важността на проекта Zero Waste.  

 
Q2. Какво разбирате под управление на хранителни отпадъци? 

Отговорите на учителите са категоризирани в следните теми; 

64%

36%

Knowing Food Management (percentage)

Yes No



 

 

 

 
● Разграничаване на отпадъците за многократна употреба и отпадъците за 

многократна употреба. 

● Намаляване на количеството хранителни отпадъци. 

● Трансформиране на разложена храна или изхвърлена храна в ценен продукт. 

● Изхвърляне на изхвърлената храна. 

● Нямам представа какво е управление на хранителните отпадъци. 

 

 

Q3. Как бихте искали да научите повече за управлението на хранителните отпадъци? 

41% от отговорилите предпочитат да научат повече за управлението на хранителните 

отпадъци чрез видеоклипове. Работните срещи са вторият най-предпочитан начин на 

обучение за учителите. 

 

  

 

Q4. Кое от изброените по-долу смятате за хранителни отпадъци? 

Остатъците от храна се считат за основния хранителен отпадък с 57%. 
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Q5. Във връзка с предишния въпрос, колко често, на месец, губите храна? 

Участниците пилеят храна веднъж, два пъти или повече от два пъти на месец еднакво. 
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Q6а. Участвали ли сте в някакво обучение/дейност, свързана с управлението на 

хранителните отпадъци? 

Само 11% от учителите, които са отговорили на анкетата, са участвали в обучителни 

дейности. 

   

 

 

Q6b. Ако отговорът на предишния въпрос е бил Да, моля, обяснете колко често: само 
веднъж, редовно (всеки месец/семестър) 
 
Тримата участници посочиха, че са участвали в свързани обучителни дейности само 
веднъж. 
 
Q7. Запознати ли сте с някои от следните действия/игри/приложения относно 
управлението на хранителните отпадъци? 
Повечето от участниците не са запознати с действия, приложения или игри, свързани с 
управлението на хранителните отпадъци в Турция. 
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Q8. Какво може да се направи във вашата страна/общност, за да се намалят/избегнат 
хранителните отпадъци? 
 

 
 
22 души гласуваха за игра и учене чрез сериозни игри, което е един от ключовите елементи 
на Zero Waste Project. 
Част Б. Въпроси само за учители 
 
Q9. Моля, споменете вашите топ 3 най-важни/строги нужди в борбата с хранителните 
отпадъци (например да научите повече за управлението на хранителните отпадъци или 
да се включите в дейности, насочени към повишаване на осведомеността относно 
управлението на хранителните отпадъци) 
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Отговорите на учителите са категоризирани в следните теми; 

● Повишаване на осведомеността. 
● Получаване на информация за управлението на хранителните отпадъци. 
● Повишаване на уменията срещу разхищаването на храна. 
● Участие в обучителни събития. 
● Ръководство за приложение в дома и училище 

 
Въпрос 10. Ако сте участвали в курс за обучение по управление на хранителните отпадъци, 
моля, отбележете опциите, които смятате за полезни по отношение на СЪДЪРЖАНИЕТО и 
МЕТОДОЛОГИЯТА и добавете още ЕДНА собствена опция: 
 
Участниците подчертават методологиите, които включват сътрудничество и 
взаимодействие. Също така опциите за смесено обучение са високо оценени сред 
участниците. 
 
 

 
 

3.2. Отговори на учениците 
Анкетата с ученици е приложена през май и юни 2022 г. с участието на 90 ученици от 
предимно средни училища в Турция. Броят на училищата, отговорили на въпросниците, е 
12. Участниците бяха информирани за целта на проекта и резултатите от него онлайн чрез 
Google Forms. 
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Част A. Текуща ситуация по отношение на хранителните отпадъци / управлението 
на хранителните отпадъци 
Q1. Знаете ли какво е управление на хранителните отпадъци? 
Половината от учениците знаят за управление на храните. 
 
  

 
 

Q2. Какво разбирате под управление на хранителни отпадъци? 

Отговорите на учителите са категоризирани в следните теми; 

-Разграничаване между отпадъци за многократна употреба и отпадъци за многократна 

употреба. 

- Консумиране на подходяща храна. 

- Намаляване на количеството хранителни отпадъци. 

- Трансформиране на разложена храна или изхвърлена храна в ценни продукти. 

- Събиране на изхабена храна. 

- Изхвърляне на изхвърлената храна. 

-Нямам представа какво представлява управлението на хранителните отпадъци. 
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Q3. Как бихте искали да научите повече за управлението на хранителните отпадъци? 

Подобно на отговорите на учителите, учениците искат да научат повече за управлението на 

хранителните отпадъци чрез видеоклипове. 

 

 

 

Q4. Кое от изброените по-долу смятате за хранителни отпадъци? 

Подобно на учителите, учениците смятат остатъците за хранителни отпадъци с повече от 

58% 
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Q5. Във връзка с предишния въпрос, колко често, на месец, губите храна? 

Мнозинството от отговорилите посочват, че хабят храна веднъж месечно. 

 

 

 

Q6a. Участвали ли сте в някакво обучение/дейност, свързана с управлението на 

хранителните отпадъци? 
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Почти никой от учениците не е посещавал обучения или дейности, свързани с 

управлението на хранителните отпадъци. 

 

 

Q6b. Ако отговорът на предишния въпрос е бил Да, моля, обяснете колко често: 

само веднъж, редовно (всеки месец/семестър) 

Тримата участници посочиха, че всички са участвали в свързани обучителни 

дейности само веднъж. 

Q7. Запознати ли сте с някои от следните действия/игри/приложения относно 

управлението на хранителните отпадъци? 

Почти 73% от участващите ученици не са запознати с нито един от гореспоменатите 

начини за научаване на управлението на хранителните отпадъци. 
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Q8. Какво може да се направи във вашата страна/общност, за да се 
намалят/избегнат хранителните отпадъци? 
 

 
 

 

4. CONCLUSION 

 

Balkan Bridge - Bulgaria 
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Начална точка на анализа: Наблюдението показва незадоволително ниво на 

информираност относно управлението на хранителните отпадъци, тъй като отговорите на 

учителите и учениците демонстрират по-малко от 50% положителен отговор на въпрос 

номер 1: Знаете ли какво е управление на хранителните отпадъци? като съответният 

процент е 47,6% (ученици) и 46,7% (учители). Това заключение пряко резонира с най-

предпочитания отговор на въпроса „Колко често пилеете храна?“ е Веднъж месечно за 

учениците (52,9%) и два пъти или повече за един месец за учителите (53,4%). 

Фактори - насърчаване на проблема заедно с неговите последствия. Повишаване на 

осведомеността и предприемане на активни действия чрез политически препоръки за 

национални стратегии. Също така ангажиментът на местните власти трябва да бъде засилен, 

тъй като оперативните цели на националната програма имат за цел: 

● създаване на национална база данни за хранителни отпадъци; 

● подпомагане на съоръженията за производство, обработка и разпространение на 

храни за предотвратяване и намаляване на хранителните отпадъци; 

● промяна на потребителското поведение и отношение към храната; 

● прилагане на мерки за предотвратяване на загубата на храна и разхищението на 

всички етапи от веригата за доставка на храни; 

● подобряване на преразпределението на излишната годна за консумация храна за 

хора в нужда. 

Необходими действия - въвеждане на дейности (извънкласни и/или редовни) за 

популяризиране на приложения, спестяващи изхабена храна, популяризиране чрез 

информационни кампании и по-добро ангажиране в обучителни дейности, свързани с 

управлението на хранителните отпадъци. В подкрепа на тези предизвикателства и нужди, 

пред които са изправени учителите и учениците в училищното образование, е процентът на 

отговорите на въпрос 6 „Участвали ли сте в някакво обучение/дейност, свързана с 

управлението на хранителните отпадъци?“ При учениците вариантът за отговор НЕ е избран 

от 85,2%, а при учителите - 86,7%. 
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Според статистиката има неудовлетворена нужда от намаляване на хранителните отпадъци 

в Кипър. Въпреки че има няколко проекта и доброволци, които имат за цел да повишат 

осведомеността относно управлението и намаляването на хранителните отпадъци, има 

ограничена литература, фокусирана конкретно върху хранителните отпадъци във всички 

сектори в Кипър (напр. домакинства, хотелиерство, предприятия). Освен това изглежда, че 

в момента няма официална образователна програма, насочена към учениците, която да е 

устойчива и иновативна. Холистичният подход към управлението на хранителните отпадъци 

трябва да бъде основна част от образователната визия и политика на всички училища в 

Кипър. 

Резултатите от теренното изследване изглежда съвпадат с тези от кабинетното изследване. 

Учудващо е, че половината от учениците съобщават, че не са запознати с управлението на 

хранителните отпадъци. На свой ред 75% от учителите са декларирали знания за 

управлението на хранителните отпадъци, но само малка част от общите участници (учители 

и ученици) са участвали някога в обучение/дейност, свързана с управлението на 

хранителните отпадъци. Въпреки че и двамата показаха голямо предпочитание към 

образователните програми, теренното изследване конкретно показа, че мотивацията или 

участието в неформални образователни дейности, като игри и състезания, е наистина важно 

и привлекателно за учениците, докато учителите предпочитат по-традиционни начини на 

учене; всъщност и двамата изразиха голямо предпочитание за участие в извънкласни 

дейности. 

 

 

Dot2Dot & Innovation Hive - Greece 
 

Разглеждайки информацията, събрана по време на документното проучване, и данните, 

събрани от теренното проучване, проведено в Гърция, лесно може да се забележи, че има 

значителна празнина в знанията по отношение на проблема с управлението на 

хранителните отпадъци и характеристиките на хранителните отпадъци в средното 

образование, с осведомеността относно управлението на хранителните отпадъци в 

зависимост от инициативите, които училищните директори и учителите предприемат, за да 

включат подходящи презентации или аудио-визуални материали в своите планове за уроци, 

тъй като изглежда няма официална образователна програма, посветена на хранителните 

отпадъци и тяхното предотвратяване. Трябва също така да се отбележи, че докато повечето 

страни от ЕС вече са интегрирали официално обучение за управление на хранителните 



 

 

 

 
отпадъци в своите училища, в Гърция има само препратки към опазване на околната среда 

и рециклиране в училищните учебници. 

Според отговорите на учителите и учениците в дадения въпросник, има нужда от създаване 

на ресурси, за да научат за управлението на хранителните отпадъци, като обучения и 

семинари, както и игри и извънкласни дейности. Интересен извод от теренното изследване 

е фактът, че по-голямата част от респондентите никога не са участвали в каквото и да е 

обучение или дейност, свързана с управлението на хранителните отпадъци. 

Тъй като необходимостта от справяне с проблема с хранителните отпадъци е очевидна, 

образованието, вдъхновяването и насърчаването на младите поколения да предприемат 

действия е от решаващо значение. В същото време, според резултатите от изследването, 

стана ясно, че е важно да се интегрира темата в учебната програма на средните училища, 

като същевременно се осигурят подходящи ресурси за обучение на учителите, като им се 

даде достъп до информация за икономическите и екологичните последици от 

разхищаването на храни, начините за ефективно намаляване на отпадъците, както и 

наличните инструменти и съществуващите добри практики. 

 

Petit Pas Aps - Italy 
 

След този анализ на територията на Италия в резултат на комбинираните кабинетни и 

теренни изследвания се оказа, че в момента има инициативи и проекти, посветени на 

темата за хранителните отпадъци в училищата, но на ниво структурирани образователни 

програми предлаганото обучение би могло да бъдат подобрени и внедрени с допълнителни 

ресурси. 

Освен това, според данните, събрани от учители и ученици в проучването на кабинетното 

проучване, е ясно как темата за управлението на хранителните отпадъци трябва да бъде 

разгледана по-конкретно и както учителите, така и учениците изразиха необходимостта от 

повече ресурси, за да се научат как да се справят с проблемите на управлението на 

хранителните отпадъци, като курсове, семинари, събития, като се има предвид, че почти 

всички участници в проучването заявяват, че никога не са имали възможност да участват в 

каквато и да е обучителна дейност, свързана с темата на проекта. 

Съществен елемент за постигане на целта за борба с хранителните отпадъци в училище би 

било да се гарантира, че борбата с хранителните отпадъци е интегрирана в учебната 

програма на учениците като част от истинско образование по устойчивост и уважение към 



 

 

 

 
околната среда; предоставяне и на учителите на ресурс за обучение, който да използват в 

своите планове за уроци. 

 

Liceul Teoretic “Marin Preda” - Romania 
 

В този контекст на толкова много продукти, които се губят, е необходимо гражданите да 

разбират по-добре понятията за безопасност на храните, разхищаването на храни и 

причините за това. Според проучване на Евробарометър етикетите за срок на годност не се 

разбират добре. Това объркване увеличава процента на хранителни отпадъци. В същото 

време почти шест от десет европейци казват, че винаги проверяват етикетите „най-добър 

до“. 

Образование и информиране на потребителите: Последният пръстен на веригата за 

доставки – крайните потребители в домакинствата представляват мястото, където се 

генерира половината от хранителните отпадъци; следователно действията, насочени към 

този сегмент, ще имат най-голямо въздействие върху борбата/намаляването на отпадъците. 

Въпреки признаването на този факт, усилията за обучение на потребителите са напълно 

маргинални, предприети почти изключително от частния сектор. 

Що се отнася до училищата, от първостепенно значение е действията и проектите да се 

провеждат, така че учителите и учениците да осъзнаят въздействието на хранителните 

отпадъци върху околната среда, върху качеството на ежедневния ни живот, но също така и 

върху икономическото и социалното развитие на днешното общество. Преподавателите 

трябва да мотивират учениците да променят отношението си към консумацията на 

здравословна храна, трябва да им помагат да възприемат добре балансирана диета, но в 

същото време трябва да развиват в своите ученици онези практики, които биха намалили 

хранителните отпадъци и допринесли за запазване на естествените ресурси. 

Трябва да се създават образователни ресурси, базирани на съответните изследвания по 

обсъжданата тема; въпреки това е изключително важно тези ресурси да бъдат адаптирани 

към нуждите и особеностите на целевата група. Например, методологията, използвана по 

време на различни дейности, трябва да бъде закотвена в днешната реалност, като се 

възползва от напредъка в технологиите, дигиталните умения на учениците и интереса към 

този завладяващ свят на интернет и комуникацията в социалните медии. Образователните 

игри, онлайн интерактивните платформи, приложенията, които работят на различни 

интелигентни устройства, трябва да бъдат достъпни както за учениците, така и за учителите, 

ако искаме по-голямо и по-ефективно въздействие на програми/проекти/кампании, които 

се борят с хранителните отпадъци. 

 



 

 

 

 

GEINNOVA - Spain 
 

Испания има седмото най-високо ниво на хранителни отпадъци в ЕС и по-голямата част от 

отпадъците се произвеждат от домакинствата. Следователно почти половината от 

хранителните отпадъци, произведени в Испания, могат да бъдат избегнати. Проблем се 

крие във факта, че потребителите не са наясно с количеството храна, което изхвърлят, и 

силно подценяват техния принос към разхищението на храна. Решението, върху което се 

фокусира в съществуващата испанска литература относно хранителните отпадъци, е да се 

повиши осведомеността на потребителите. По същия начин испанското правителство е 

разработило образователни програми за повишаване на осведомеността за училищата. 

Резултатите от прегледа на литературата показват, че разглеждането на проблема с 

хранителните отпадъци в училищата може да има много положителен ефект върху 

нагласите на децата относно храната, което подчертава стойността на продължаването на 

обучението на бъдещите поколения по въпроса. Затова е важно да образоваме по-младите 

поколения и да ги убедим в ползата от пестенето на продукти, вместо небрежното им 

изхвърляне. Кампанията за повишаване на осведомеността трябва също така да се 

съсредоточи върху чувствителни теми като глад, замърсяване и концепцията за устойчивост, 

за да се даде по-добра картина на въздействието, което разхищаването на храна оказва 

върху цялото общество. 

Чрез анализа на данните, събрани от кабинетно проучване, резултатите от това изследване 

показват, че около половината от анкетираните ученици не знаят какво е управление на 

хранителните отпадъци и по-голямата част от учителите, както и учениците, никога не са 

участвали в обучение дейност, свързана с управление на хранителни отпадъци. Решението 

на проблема, което беше предпочитано както от учители, така и от ученици, беше да се 

съсредоточи върху повишаване на осведомеността по проблема чрез семинари, 

конференции, дебати, световни кафенета и курсове за обучение както за учители, така и за 

ученици. 

 

Geleceğin Eğitimi Derneği - GED - Turkiye 
 

Турция се нарежда на 3-то място в света по разхищаване на храна на глава от населението 

с приблизително 93 кг на глава от населението годишно и почти 2 милиона тона изхвърляна 

храна всяка година. Въпреки тези високи числа, все още има нужда от законодателство и 

закони, особено в тази област. Освен това редица проекти и инициативи са силно 

ограничени. Поради тази причина в момента правителството се опитва да стане най-



 

 

 

 
важният пример с прилагането на кампанията за нулеви отпадъци в обществени зони. 

Досега има малко инициативи, които се финансират или подкрепят от международни 

организации като UNICEF и WWF. 

Що се отнася до управлението на хранителните отпадъци в образованието в Турция, има 

само една специална програма, която се подкрепя от ФАО и нейното приложение е много 

ограничено. Останалите в учебната програма имат за цел само да повишат осведомеността 

за хранителните отпадъци. Последиците от проучването в рамките на проекта Zero Waste в 

Турция разкриха, че 64% от учителите и 51% от учениците имат познания за управлението 

на хранителните отпадъци. Имайки предвид това, което е предоставено в училището до 

момента, тези цифри са много задоволителни. Въпреки това, когато се споменава 

действието, 11% от учителите и 2% от учениците участват в обучение или дейности, свързани 

с управлението на хранителните отпадъци. Друг момент, който показва проучването, е, че 

мнозинството от учениците и учителите искат да знаят повече за управлението на 

хранителните отпадъци чрез видеоклипове и игри. 

След комбинирането на двата анализа в Турция става ясно, че има спешна нужда от готова 

за използване програма и съдържание за обучение по управление на хранителните 

отпадъци с холистичен подход, който е проектиран привлекателно за студентите. 

 

 

 

 

 

 

 

5.CLOSING REMARKS 
 

След внимателно документно проучване, извършено от всяка институция, участваща в 

нашия проект Еразъм+, и въз основа на констатациите от структурирания въпросник, 

приложен към повече от 175 ученици и 105 учители от средното образование, можем ясно 

да видим голям брой прилики между седем страни, участващи в партньорството. Това не 

означава, че ситуацията е една и съща във всяка европейска държава, но има много по-

сходни неща, които характеризират контекста, от който всички идваме, отколкото аспекти, 

които ни разделят. 



 

 

 

 
Ето защо бихме искали да подчертаем онези елементи, които нашите страни имат общо, 

когато говорим за хранителните отпадъци като цяло и по-специално за управлението на 

хранителните отпадъци. Едно от най-големите прилики помежду ни е съществуването на 

национални документи и разпоредби, които имат за цел да насочват действията в борбата 

с хранителните отпадъци. Нещо повече, всички открихме, че има интерес и загриженост, 

особено от частни компании и училищни институции, да се включат в борбата с 

хранителните отпадъци. Друг аспект, който се открои от нашето изследване, беше 

ограничената съществуваща литература, която се фокусира конкретно върху хранителните 

отпадъци във всички области на дейност, както и нарасналата нужда, както от учители, така 

и от ученици, да разполагат с ефективни, привлекателни и интерактивни образователни 

ресурси за това как ние може да се бори с хранителните отпадъци. 

Още нещо, което е сходно във всички страни партньори, е липсата на официална 

образователна програма, посветена на хранителните отпадъци и тяхното предотвратяване, 

с холистичен подход и предназначена атрактивно за учениците. Във всички страни, 

участващи в изследването, повишаването на осведомеността по отношение на 

хранителните отпадъци и действията, насочени към намаляването им, са ограничени до 

инициативи на училищни директори и учители. В никоя национална учебна програма няма 

задължителен предмет, посветен изцяло и единствено на проблема с хранителните 

отпадъци; въпреки това от време на време учителите включват подходящи презентации или 

аудио-визуални материали в плановете си за уроци или организират извънкласни дейности, 

които предвиждат темата за хранителните отпадъци и управлението на хранителните 

отпадъци. 

Следователно, въз основа на нашите констатации, несъмнено можем да заявим, че има 

достатъчно пространство и необходимост от повече практически намеси, конкретни 

действия и по-добро сътрудничество между всички участници, които имат отговорности в 

тази област. Образователните ресурси трябва да бъдат създадени така, че не само учителите 

и учениците, но и родителите да развиват знанията си за управлението на хранителните 

отпадъци. Въпросникът разкри, че по-голямата част от респондентите никога не са 

участвали в обучение или дейност, свързана с управлението на хранителните отпадъци, но 

имат желание да участват в обучения и семинари, както и в игри и извънкласни дейности. 
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