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ЕКО МОДА

• САМОУВАЖАВАЩИЯТ СЕ ЧОВЕК, ПО ВСЯКАКЪВ

НАЧИН, ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И

БЪДЕЩЕТО НА НАШАТА ПЛАНЕТА. КАК ЩЕ ЖИВЕЯТ

БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ЗАВИСИ САМО ОТ СЕБЕ СИ

И РАЦИОНАЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ

РЕСУРСИ Е ОСНОВНАТА ЗАДАЧА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

КАТО ЦЯЛО. И МОДНАТА ИНДУСТРИЯ НЕ Е

ИЗКЛЮЧЕНИЕ. ТОВА Е МЯСТОТО, КЪДЕТО EКO

МОДАТА ИДВА НА ПОДИУМА, ЧИЯТО ЗАДАЧА Е ДА

СЕ ГРИЖИ ЗА ПРИРОДАТА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ. 

ПОДОБНИ ЛИНИИ НА ОБЛЕКЛО ДНЕС ПРОИЗВЕЖДАТ

ВСЕ ПОВЕЧЕ ДИЗАЙНЕРИ, А ЖЕНСКАТА ЕКО-МОДА СЕ

РАЗВИВА ВСЕ ПО-ИНТЕНЗИВНО ВСЯКА ГОДИНА. 



КАКВО Е ЕКО СТИЛ В
ДРЕХИТЕ?

• КАКВО Е ЕКО СТИЛ В ДРЕХИТЕ? 

КАКТО ВЕРОЯТНО СТЕ

ПРЕДПОЛОЖИЛИ, ТОВА Е ПО-СКОРО

НАЧИН НА ЖИВОТ, НАЧИН НА

МИСЛЕНЕ НА ИНДИВИДА, 

КОНЦЕПТУАЛЕН ДЪЛБОК ПОДХОД. 

ТРУДНО Е ДА СИ ПРЕДСТАВИМ

ЧОВЕК, КОЙТО ДНЕС ДЪРЖИ ДЪРВА

ИЛИ ЩЕ ЛОВУВА, А УТРЕ ТОЙ

НАСЪРЧАВА ЕКО-ОБЛЕКЛО. ИМА

ОСНОВНИ ЗНАЦИ, КОИТО

ОПРЕДЕЛЯТ ЕКОЛОГИЯТА НА

ДРЕХИТЕ:ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ В

СЪЧЕТАНИЕ С ВНИМАТЕЛНОТО

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ

РЕСУРСИ В ПРОИЗВОДСТВОТО СЕ

ПРЕВРЪЩА В ОСНОВНА ИДЕЯ;



КАКВО Е ЕКО СТИЛ В
ДРЕХИТЕ?

• ЕТНИЧЕСКИТЕ ТЪНКОСТИ

И ТРАДИЦИОННИТЕ ТЕХНИКИ ОТ

ПРЕДИШНИ ПОКОЛЕНИЯ СЕ

НАБЛЮДАВАТ, БРОДЕРИЯ, ТЪКАНЕ, 

ПЛЕТЕНЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ

СЪЗДАВАНЕТО НА ДРЕХИ; ТЪКАНИТЕ

ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЕРТИФИЦИРАНИ; 

ОСНОВНИЯТ ЛОЗУНГ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ИДЕЯТА ЗА

"ПОВТОРНА УПОТРЕБА, НАМАЛЯВАНЕ

НА ОТПАДЪЦИТЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ"; И, 

РАЗБИРА СЕ, ЕКО-РЕЖИМЪТ ВКЛЮЧВА

ПЪЛНО ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЖИВОТИНСКА

ТЪКАН. НЕСЪМНЕНО ТЯ МОЖЕ

ПЕРФЕКТНО ДА ПОДОБРИ ДРУГИ

СТИЛОВЕ И ДА КОМБИНИРА ИДЕИ.



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТИЛЪТ „БОХО”?

• ИЗОБРАЖЕНИЯТА В БОХО СТИЛ С ЕКОЛОГИЧНО 

СЪДЪРЖАНИЕ, ЩЕ ИЗГЛЕЖДА ОЩЕ ПО-ИНТЕРЕСНО И 

КОЛОРИТНО, КОЕТО СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ СЕ ХАРЕСА НА 

ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА СТИЛ БОХО, КАТО ПРАВИЛО, НА 

ХОРАТА ТВОРЧЕСКИ И МИСЛЕЩИ. „БОХО” ИДВА ОТ 

СЪКРАТЕНИЯ ВАРИАНТ НА ДУМАТА „БОХЕМ” И 

ПРЕДСТАВЛЯВА ТИПИЧЕН СТИЛ НА ОБЛИЧАНЕ, ВДЪХНОВЕН 

ОТ НАЧИНА НА ЖИВОТ НА СВОБОДНИТЕ ПО ДУХ ХОРА И 

ХИПИТА ОТ 60-ТЕ И 70-ТЕ ГОДИНИ, С ПРЕПРАТКИ КЪМ 

СТИЛА НА ОБЛИЧАНЕ НА ЖЕНИТЕ ОТ КРАЯ НА 19.ВЕК. БОХО

СТИЛЪТ СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С ДЪЛГИ СВОБОДНИ И 

РАЗКРОЕНИ ПОЛИ И РОКЛИ, ПЛЕТЕНИ БЛУЗИ, ЕТНО 

ЩАМПИ И ДЪРВЕНИ БИЖУТА, БРОДЕРИИ И РАЗЛИЧНИ 

ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, УКРАСЕНИ ЧАНТИ, И 

ДЕКОРИРАНИ С КАМЪЧЕТА НИСКИ САНДАЛИ ИЛИ НИСКИ 

БОТИ ДО ГЛЕЗЕНА. КАТО ЦЯЛО ТОВА Е ЕДИН КОЛОРИТЕН 

НАЧИН НА ОБЛИЧАНЕ.







БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!



Еко-мода и 
еко-облекла



Материали за еко-дрехи

• Екологични дрехи можем да 
наречем всички онези облекла, 
които са направени от 
естествени и екологично чисти 
суровини (лен, коприва, соя), 
без употребата на вредни и 
токсични вещества.

• Еко дрехите имат и още едно 
име – етични дрехи. Защото те 
са направени в абсолютно 
съгласие със законите на 
природата, при пълно зачитане 
и запазване на баланса между 
интересите на хората и 
животните.



Рециклиране на материали

• Днес в модата съществува терминът 
trashion (trash fashion). Добрата 
новина е, че у нас представителите й 
стават все повече. Една от причините 
за това е, че нещата са авторски и 
уникални. А само по себе си това е 
достъпна алтернатива на 
дизайнерските дрехи. Trash модата и 
екологичният начин на живот 
вървят ръка за ръка. За еко модата се 
използват органични материали, 
рециклирани тъкани, винтидж и 
секъндхенд дрехи. Днес тази мода е 
по-концептуална и се среща в 
различни стилове – от небрежен, 
етно, хипи до елегантен и 
минималистичен.



Как се създава материала за облеклата?

• Основна особеност на еко облеклото 
се явява неговата абсолютна 
естественост. Всички култури, които 
се използват при производството на 
тези дрехи, се отглеждат без 
използването на пестициди и тежка 
техника, която отделя вредни 
емисии във въздуха. 

• При производството на дрехи, клас 
еко, също така се забранява 
използването на химически багрила 
или избелители. Днес еко дрехите не 
са безлични домашно тъкани 
безформени роби, а привлекателни 
дизайнерски модели и оригинални 
екологични аксесоари, които 
отговарят на всички стандарти на 
природната етика.



Дрехи от коприва

• Дрехите от коприва се 
произвеждат от специален вид на 
това растение, който не гори при 
допир като обикновената коприва. 
Тези дрехи, освен че се отличават с 
невероятен гланцов блясък и 
издръжливост, имат и 
антистатични и антисептични 
свойства. За предимствата на 
ленените тъкани няма да говоря, 
ленът е познат и се използва от 
векове

Риза от коприва



Зелени идеи за гардероба ти:
• Корковите тапи са лесен начин за 

освежаване на интериора с оригинални 
идеи

• Използвай старите тениски с дупки и 
превърни дефекта в ефект, като ги 
закърфичеш с голяма безопасна игла.

• Организирай между приятелките си 
подобна инициатива като тази на bTV “Да 
изчистим България за един ден” и я 
озаглави “Да изчистим гардероба си за един 
ден” - малко моден рефреш.

• Старата непотребна вече риза на приятеля 
ти може да превърнеш в нова модерна риза-
рокля.

• старинните бижута може да превърнеш в 
уникални аксесоари.

• Няколко стари колиета и гердана може да 
усучеш в една сплитка и да си направиш 
богато колие.

• Върху стара дамска чанта от плат може да 
пришиеш множество различни копчета едно 
до друго и да я превърнеш в съвсем нова.



Факти
• 1 Една от първите еко-дизайнерки, 

британката Катрин Хамне, използва 
органичен памук и рециклирана коприна 
от парашути. Стилът й е семпъл, дрехите 
са етично изработени и носят слогани. 
Най-известните от тях гласят: “Choose 
life!”, “No more fashion victims”, “I wear a 
condom”.

• 2 Лейбълът Edun е основан през 2005-а от 
Али Хюсън и съпруга й Боно (U2) с цел 
подпомагането на африканските 
производители и фермерите на органичен 
памук. Стилът на марката се 
характеризира с африкански етно мотиви.

• 3 Фирмата Luxury Eco е една от най-
скъпите модни компании изобщо и 
облича само отбрани клиенти с чувство за 
екологична отговорност и безупречен 
вкус.

Повечето бебешки дрешки се 
изработват от органичен памук



Еко-Модели



Благодаря за вниманието!

Изработил: Катерина Левчева, 11а клас, No 11



Еко-мода и 
еко-облекла



Какво са еко-облеклата 
и еко-модата?

• В последно време нашумява все
повече да опазваме природата. 
Освен премахването на вещества, 
които не се разграждат, светът
се опитва все повече да бъде ,,eco 
friendly’’. Дрехите също са част от
това. Изхвърлянето на хиляди
износени дрехи също е голям
проблем. За това хората успяват
от стари дрехи да създадът нови
модни дрехи , на които им се дава
нов живот.



Еко-мода

• Дрехите и аксесоари, които 
отговарят на това определение са 
изработени обикновено от 
органични суровини като памук, 
расъл без подхранване с 
пестициди, или повторно ползване 
на материи, като преработка на 
пластмаса за производство на нови 
токчета или винтидж материи за 
ушиване на нови дрехи.



Защо да изберем
еко-облеклата?

• Глобалното затопляне, 
неприемливото отношение към
животните и ръстът на изчезващи
гори са сред причините, които
предизвикват появата на нови
текстилни компании с отговорно
отношение към екосистемата. Те
произвеждат екологични облекла и 
аксесоари, подбират грижовно
материалите, които използват и по
този начин пазят природата.



Защо да изберем 
еко-облеклата?

• Еко-облеклото е изработено от лен, 
коприна и други естествени 
материали и влакна, като памук или 
коноп. Най-съществената разлика при 
екологичните дрехи е в начина, по 
който са произведени. В 
технологичния процес не се използват 
пестициди и други продукти, които 
вредят на околната среда. Материите 
не се подлагат на химическа 
обработка при тъкането. Следват се 
стриктни процедури за контрол, 
маркирани от параметрите за 
екологични облекла.



Можем ли сами да 
създадем еко-облекла?
• Можем сами естествено да създадем еко-

облекла. То е много лесно , ако имаме 
текстилни бои , шивашка машина , конци 
за бродерии или дори белина. Можем да 
направим от старите си дрехи нещо ново 
и модно и така да им дадем нов живот. 
По този начин ние се включваме в 
кръговата икономика , като от нещо 
грозно и старо създадем нещо модно и 
много красиво.



Еко-
модели 
рисувани 
от мен:



Благодаря за вниманието!

Изготвила: 
Полина 11а, 16 номер



Еко-мода
ИЗГОТВИЛ:

БОГОМИЛА СЛАВЕВА 11А №3



Еко-модата е най-иновативният и 

търсещ дял от модата, насочен към 
опазването на околната среда и  

предпазването от 

свръхексплоатация на труда. Тя е 

насочена към едно ново поколение  

екологично и социално отговорни 

консуматори, за които е еднакво 

важен както дизайнът, така и 

производственият път на продукта и 
дългосрочните последици от 

създаването му. 



Еко-модата използва органични и 

рециклирани тъкани, рециклирани 

материали, някои от които могат да 

включват  винтидж и секънд-хенд дрехи. 

Повечето еко-дрехи са ръчно 

изработени, като комбинират високи 

технологии и стари традиции, което 

допринася за съхраняването на много 

местни занаяти и намалява 

свръхексплоатацията на труда. За 

изработването им най-често се 

използва технологията “въздушно 

боядисване”, при която не се 

употребява вода. 



Първоначално еко-модата е използвала 

чисто декоративен подход в дизайна –

облекла, вдъхновени от природните 

форми и силно повлияни от хипи-модата. 

Днес тя е доста по-концептуална и 

прилага конструктивни решения, 

наблягайки на естествения състав на 

материите, пестенето на природни 

ресурси, намаляването на вредните 

емисии, рециклирането и самия 

производствен път на продуктите, свързан 

с честната търговия и защитата на 

човешките права. Тоалетите, които 

повърхностно мимикрират флората, 

остават на заден план. 







СКИЦИ



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!



ЕКО-МОДА 

И

ЕКО-ОБЛЕКЛА



КАКВО Е ЕКО-

МОДА?

 Еко-модата е най-
иновативният и търсещ дял от 
модата, насочен към 
опазването на околната среда 
и  предпазването от 
свръхексплоатация на труда. 
Тя е насочена към едно ново 
поколение  екологично и 
социално отговорни 
консуматори, за които е 
еднакво важен както 
дизайнът, така и 
производственият път на 
продукта и дългосрочните 
последици от създаването му.



КАКВО Е ЕКО-

МОДА?

 Еко-модата използва органични и 
рециклирани тъкани, рециклирани 
материали, някои от които могат да 
включват  винтидж и секънд-хенд 
дрехи. Повечето еко-дрехи са ръчно 
изработени, като комбинират високи 
технологии и стари традиции, което 
допринася за съхраняването на 
много местни занаяти и  намалява 
свръхексплоатацията на труда. За 
изработването им най-често се 
използва технологията “въздушно 
боядисване”, при която не се 
употребява вода. Не се използват 
животински продукти за обработка. 
Използва се рециклирана или еко 
кожа.



КАКВО Е ЕКО-

МОДА?

 Първоначално еко-модата е 
използвала чисто декоративен 
подход в дизайна – облекла, 
вдъхновени от природните форми и 
силно повлияни от хипи-модата. 
Днес тя е доста по-концептуална и 
прилага конструктивни решения, 
наблягайки на естествения състав 
на материите, пестенето на 
природни ресурси, намаляването на 
вредните емисии, рециклирането и 
самия производствен път на 
продуктите, свързан с честната 
търговия и защитата на човешките 
права. Тоалетите, които 
повърхностно мимикрират флората, 
остават на заден план. 



КАКВО Е ЕКО-

МОДА?

 Това обяснява защо днес в 
еко-модата се срещат най-
различни стилове – от 
небрежен, силно повлиян от 
етно и хипи-модата, до 
елегантен и дори 
минималистичен. Цветовата 
гама е неограничена, като 
може да варира от 
естествените цветове на 
тъканите до различни 
модерни нюанси. Често 
срещани са етно-мотивите и 
пъстрите гами.



ЕКО-ДИЗАЙНЕРИ

 Една от първите еко-дизайнерки, 
наречена от модния гигант „Вог” 
(Великобритания) „Queen of Green”, 
е Катарин Хамнет. Родената през 
1947 г британка е политически 
активист и защитник на човешките 
права, същевременно една от 
първите, използвали органичен 
памук, както и рециклирана коприна 
от парашути. Стилът й е семпъл, 
дрехите са етично изработени и 
носят слогани. Най-известните от 
тях гласят: ‘Choose life!’, ‘No more 
fashion victims’, ‘I wear a condom’.



ЕКО-ДИЗАЙНЕРИ

 “Кралят на екологичния стил” Джон Патрик (САЩ) 

залага на изчистени силуети и въздушно боядисване 

на органичните материи. Стилът му може да се 

определи като елегантен, верен на добрия тон и дори 
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Зараждане на Модата на бъдещо

Дизайнерите си играят с еко тематиката от 
доста години, но за истинския рожден ден на 
Eco-Fashion-Week се смята модната седмица в 
Ню Йорк през февруари 2005г. Тогава стартира
специално събитие наречено „Мода на 
бъдещето“. Там известни и изгряващи
дизайнери представят свои ревюта с тоалети, 
изработени от коноп, бамбук и рециклирани
материали.



Organic cotton

Модните тенденци могат да се нещо
краткотрайно, но замърсяването
съвсем не е. Ако обръщаме малко
внимание на етикетите върху
дрехите можем да забележим, че на 
някои от тях пише Organic cotton. 
Който за разлика от стандартно 
отглеждания памук, който бива
поддържан от доста вредни
химикали, то при органичния се 
използват методи, максимално
щадящи околната среда и 
поддържащи плодовитостта на 
почвата по естествен начин.



Сертификата Skal
Така че, ако искате да закупите само дрехи, изработени от естествени материали, 
трябва да разгледате етикетите на всяка дреха и сертификатите за биологично
производство, които носят. Например  Skal сертификата Ви уведомява, че облеклото, 
което закупувате, е произведено без използването на химикали като пестициди или 
хербициди.



Еко лукс
Лидерите на еко-модната индустрия вече произвеждат дори „еко лукс“ линии дрехи и бельо, 
които се изработват от екзотични растения като бамбук, морски водорасли, соя и японското
чудо сасаваши (това е растение, приличащо на лен, чиито листа са антиалергенни и 
антибактериални). За зимата разбира се, материите са от естествена вълна.



Екологичният отпечатък на модната 
индустрия

Модната индустрия има много висок екологичен отпечатък. Производството на синтетични влакна
като полиестера генерира близо пет пъти повече въглероден диоксид на килограм, отколкото
някои видове органичен памук, и над два пъти повече от конопа. Според доклади на индустрията
на отпадъците, повече от един милион тона текстил се изхвърлят всяка година, като по-голямата
част отива на сметището, а само 25% биват рециклирани



Иновативни дизайни

Освен обувки на висок ток, направени от черупки от шам-фъстък и кафе на зърна, новите
дизайни включват корсет от дървесни плочки от британския дизайнер Стефани 
Нювенхюуз, който беше показан на Седмицата на модата в Лондон през септември
миналата година и демонстриран от Пикси Лот във Vogue. Други предложения включват
елече, направени от портокалови кори, както и ароматизирани бижута, направени от 
биоразградима пластмаса.

Иновативен дизайн



Устойчивата мода – няколко неща, които 
знаем за нея 

1 – Платове от рециклирани
материали

Най-устойчивата практика за 
природата, без съмнение. Тук 
суровините са взети “назаем” от 
природата, защото могат да бъдат
използвани повторно. 

Налични са и първите успешни
примери: OSOMTEX произвеждат
конци и платове от текстилен
отпадък, а ECONYL рециклират
рибарски мрежи превръщайки
найлоновите нишки в платове за 
спортни облекла.

2 – Екологично отглеждане на 
естествените растителни

суровини

Тук става дума за памука, лена и 
тяхната култивация по органичен 
начин, липсата на пестициди и 
изкуствени химически торове, които
да отравят почвата и подпочвените
води.



3 - Веган материите

Тоест без намесата на какъвто и да е 
животински примес. Кожата с косъм
отдавна трябваше да остане в миналия
век. Тук в списъка влизат и лицевата
кожа, от агнешката до крокодилската, 
ангората, кашмирът, чието
производство заплашва
съществуването на снежния леопард, 
перата, коприната, при която бубите се 
варят живи и вълната, често
причинител на кожни раздразнения и 
известна с финната си поддръжка при 
пране. Всички материи без 
гореизброените се броят за една
стъпка по-близо до устойчивата мода.

4 – Качествено производство 

Независимо колко е красива една
дреха, ако тя не е направена от 
висококачествени платове и е 
спестено време и суровини за 
нейната изработка, то нейната
красота ще е мимолетна. Затова
вниманието при покупка е важно.



5 – Местно производство 

Колкото по-близко е произведен един 
продукт до неговия пазар, толкова по-
ниски са транспортните разходи, 
съответно толкова по-екологичен е 
той. Допълнителни позитиви трупат и 
възможността да познавате хората от 
бизнеса директно, по-личното
отношение към клиента, 
стимулирането на родния бизнес и 
трудовата заетост, цената може да 
бъде по-ниска поради по-малките
разходи, дрехата може да включва
типични за района традиционни
занаятчийски умения като шевици или 
бродерия например. 

6 – Дизайн 

Факторът с най-висока значимост. 
Независимо колко от останалите
изисквания са спазени, ако дизайнът
на дрехата не намери своя потребител, 
то тя си остава чисто пилеене на 
ресурси.



7 - Екологична опаковка

Почти всяка дреха се транспортира в 
отделна найлова торбичка, 
напластявайки още по-огромния
проблем с пластмасата. Причината е 
чисто икономическа – лекото тегло
на торбата и нейните защитни
свойства от вода и мръсотия. 

Добрата новина е, че позитивните
примери не отсъстват. Някои марки 
използват найлон, който се 
компостира в почвата, други –
рециклирани торбички. 

8 - Екологична поддръжка на 
дрехата

Дизайнерските дрехи решават
проблема с външния вид, но 
създават нови по пътя на своята
употреба. Кожени подметки на 
обувки, които да са облечени с 
гумена, иначе рискуват бързо
износване. Вътрешни етикети, 
препоръчващи единствено
химическо чистене. Лесно е: 
дизайнерът прехвърля
отговорността върху потребителя.



Благодаря за вниманието!


