


 

ТЕМА: Управление на водите – ниво напреднали  

ОРГАНИЗАЦИЯ-

ПАРТНЬОР: 
Promimpresa 

ЗАГЛАВИЕ НА 

УЕБКУЕСТА: 
Станете устойчив мениджър на води! 

ВЪВЕДЕНИЕ: 

Туризмът е един от ключовите сектори за международното икономическо 

възстановяване след пандемията, особено в развиващите се държави. Важно е да 

се замислим как туристическият сектор може да стане по-природосъобразен и да 

популяризира устойчивото развитие на планетата.  

 

Несъмнено значимостта на пестенето на вода се дължи на множеството ползи от 

водата, както за хората, така и за останалите живи същества на планетата. Без вода 

никой от природните компоненти не би оцелял. Следователно, правилното 

използване на наличните водни ресурси наистина е много важно за 

функционирането на всяка екосистема, независимо дали е природна или 

създадена от човека.  

 

В наши дни значимостта от пестенето на вода или ефективността на водата е 

свързана с необходимостта за адаптиране към климатичните промени. Този 

феномен сериозно увеличава уязвимостта на лошо управляваните водни системи, 

както на местно ниво, така и в глобален мащаб. Сега повече от всякога е 

необходимо да се мисли за това как туристите допринасят за правилното 

управление и пестене на вода. Това е ключов приоритет за популяризиране на 

развитието на качествен и устойчив туризъм, практикуван от туристите, които са 

чувствителни към екологичните проблеми.  

 

Има много лесни и прости действия, които могат да променят нещата! 

 

ЗАДАЧИ 

Природното и културно наследство на нашата планета е негативно повлияно от 

увеличаващия се недостиг на вода.  

Вашата задача е да представите план за управление на водите. Пестенето на вода 

става задължително, дори и да сте в регион, където няма реален недостиг на този 

ресурс. Водната криза е глобален проблем, която засяга всички ни и има 

значително влияние върху всички аспекти на живота ни. Въпрос на време е да 

настъпи хаос поради липсата на вода или преди кризата да започне да се 

разрешава. От вас зависи да предприемете действия за пестене на вода и да 

създадете план за управление на водите във вашия хотел. Водата е невъзобновяем 

природен ресурс и увеличаването на населението, производството и 

консумацията, наред с други проблеми, водят до нейния недостиг. Само 2% от 

резервите на прясна вода на планетата са в глетчери и полярни шапки, докато 97% 

от водата е солена. Знаейки всичко това, вие решавате, че е необходимо секторът 

да се промени и вие да станете пример за налагане на устойчиво управление на 

водите. От вас зависи да предприемете действия за пестене на вода и да изготвите 

план за управление на водите във вашия хотел. 

За да изпълните задачата, трябва да намерите информация за начините за 

намаляване, повторно използване и рециклиране на вода. 

 



Преди да изпълните задачата, отговорете на следните въпроси:  

1. Какво означава „устойчиво управление на водата“?  

2. Как може прилагането на план за управление на водите да намали 

потреблението на вода и генерирането на отпадъци от хотелите, както и да намали 

сметките за вода?  

3. Какви действия могат да предприемат туристите, когато са в чужбина? 

 

ПРОЦЕС 

Стъпка 1: Какво означава „устойчиво управление на водата“? 

Научете повече за устойчивото управление на водата и защо е важно. Кликнете върху 

долните линкове за повече информация:  

● Профил на устойчиво управление на водите  

● Устойчива вода | Essential Guide 

Стъпка 2: Как може прилагането на план за управление на водите да намали 

потреблението на вода и генерирането на отпадъци от хотелите, както и да 

намали сметките за вода?  

Научете какви мерки може да предприемете като мениджър на хотел за 

намаляване на консумацията на вода. Кликнете върху долните линкове за повече 

информация: 

● 6 начина за намаляване на консумацията на вода в хотелите 

● Управление и пестене на вода за туристически обекти 

Стъпка 3: Какви действия могат да предприемат туристите, когато са в чужбина? 

Какви действия на посетителите във вашия хотел могат да допринесат за 

поддържане на устойчивостта на водите? Кликнете върху долните линкове за повече 

информация: 

● 8 начина за пестене на вода при пътуване и у дома 

● Пестене на вода: начини за пестене на вода, когато сме на път -  Culture With 

Travel 

https://waterfdn.org/sustainable-water-management-swm-profile/
https://www.aquatechtrade.com/news/water-treatment/sustainable-water-essential-guide/
https://texaslodging.com/6-ways-to-reduce-water-consumption-in-hotels/
https://ecotourismkenya.org/blog/water-management-and-conservation-for-tourism-facilities/
https://gogreentravelgreen.com/8-ways-to-save-water-while-traveling/
https://www.culturetrav.co/2018/02/17/conserving-save-water-travel/
https://www.culturetrav.co/2018/02/17/conserving-save-water-travel/


Приключихте с проучването си и сега е време да изготвите ефективен план за 

управление на водите за персонала и туристите, които отсядат в хотела ви. Това ще 

доведе до по-добро пестене на вода, а и може да насърчите останалите също да 

се замислят за консумацията си на вода. Така не само ще направите 

природосъобразен избор, но и хотелът ви ще спести пари! 

За повече информация относно планове за управление на водите, кликнете на 

следните линкове:  

● Идеи за план за управление на водите 

● План за управление на водите – добри практики  

Представете плана си за управление на водите, като вземете предвид следните 

въпроси:  

1. Каква би била разликата между вашия план за управление на водите и план, който 

не включва елементи на устойчивост? 

2. Какви са възможните начини и дейности, с които може да инициирате пестенето 

на вода?  

3. Мислите ли, че прилагането на информиран план за управление на водите, който 

включва технологични обновления и обучение на персонала може да намали 

използването на вода?  

Сега е време да изготвите свой собствен план за управление на водите. Не се 

притеснявайте да създадете собствен план или използвайте за помощ образеца по-

долу! 

Област (напр. 

експлоатация, 

градини, кухня, 

отопление и 

охлаждане и др.)  

 

Текуща практика (каква 

система се използва в 

момента)  

 

Практика за подобряване 

управлението на водите 

(какви практики може да 

приложите за 

пестене/повторно 

използване на вода?) 

 

   

   

   

   

https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/Publications/Water-Management-Minimisation-Good-Practice-Guide-2018.pdf
https://www.epa.gov/greeningepa/water-management-plans-and-best-practices-epa


   
 

ОЦЕНЯВАНЕ 

Въпроси:  

1. Кои са трите принципа (трите) R на пестенето на вода? 

a) Намаляване, рециклиране, реорганизиране  

b) Намаляване, повторно използване, повторно снабдяване 

c) Намаляване, повторно снабдяване, повторно разпределение 

d) Намаляване, повторно използване, рециклиране 

 

2. Вярно или невярно. Изберете вярното твърдение. 

a) Водата е ценен ресурс, а ние приемаме за даденост, че когато 

отворим кранчето, ще потече вода.  

b) Не е важно да се пести вода, защото я има в изобилие.  

c) Наличието на вода няма да е проблем за бъдещите поколения. 

d) Добър начин за пестене на вода е да оставим кранчето отворено, 

докато си мием зъбите.  

 

3. Какво е екотуризъм? Изберете правилното определение:  

a) Екотуризъм е да се уверим, че водата е чиста и става за пиене.  

b) Екотуризъм е да се уверим, че местни жители с удоволствие работят, за 

да ви осигурят отдих.  

c) Екотуризмът е намаляване на влиянието на туризма върху природната 

среда.  

d) Посещаване на място и получаване на най-добро преживяване за 

платената цена.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Устойчив е туризмът, който може да гарантира, че бъдещите поколения ще могат да 

се наслаждават на красотата на планетата ни не по-малко от нас.  



Като общество ние имаме отговорност да адресираме проблема с пестенето на 

вода в три области. Първата е промяна на навиците и обичаите ни в пестенето на 

вода; втората е трансформиране и адаптиране на начина ни на живот така, че да 

уважаваме повече околната среда; а третата е активизъм – да помагаме на хората 

да разберат значимостта на пестенето на вода и какво могат да направят. 

Създавайки план за управление на водите, вие действате като защитник на околната 

среда и популяризирате устойчивото управление на водните ресурси. Като пестите 

вода, може да станете „зелен“ (еко) турист. Това ще ви помогне да опазите 

природното наследство и местната екосистема. 
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