


 

 

ТЕМА: Зелени умения за икономиката  

ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ: Future in Perspective Ltd.  

ЗАГЛАВИЕ НА УЕБКУЕСТА: Чисто и зелено – Кръгова икономика  

ВЪВЕДЕНИЕ:  

Кръговата икономика предлага система, която променя настоящия цикъл на 

потребителски навици. Тя се фокусира върху нов модел, който намалява, използва 

повторно или рециклира отпадъците. Това не само е полезно за околната среда, но е 

и по-икономично! В днешния свят изчерпаемите ресурси се използват до тяхното 

изчезване. От индустриалната революция насам моделът на развитие е базиран на 

извличане на ресурси за обработване и генериране на продукти и в крайна сметка 

изхвърлянето им. Това става известно като „линейна икономика“ и има изтощаващи 

последствия върху околната среда.  

 

За разлика от нея, кръговата икономика има за цел повторното използване и 

възстановяване на ресурсите с цел удължаване жизнения цикъл на продуктите и 

намаляване извличането на суровини и материали. Прилагането на подход на кръгова 

икономика означава основна промяна на настоящата система. Туристическият сектор 

има възможностите да развие модел, който потребителите да започнат да следват. 

Преходът към кръгова икономика означава, че туристическият сектор може да се 

възползва от конкурентните предимства, като намаляване на разходите, намаляване 

на консумацията на енергия и въглеродни емисии и засилване на собствената верига 

на доставки.   

 

Туристическият сектор е отговорен за съществен процент от емисиите на парникови 

газове, генериране на отпадъци, влошаване на местообитанията, ерозия и упадък на 

околната среда в резултат на туристически дейности. Именно затова устойчивостта 

заема основна роля на в световен мащаб в институционалната, социалната и 

частната сфера. Именно затова е необходимо да се обърне внимание на грижите и 

превенцията, за да имат бъдещите поколения привилегията да разполагат с 

природните и екологични ресурси на Земята. 

 
ЗАДАЧИ  

Като участник в туристическия сектор, вие разбирате, че много от практиките следват 

модел на линейна икономика. Това означава, че производството и управлението на 

ресурси, стоки и услуги промотира краткосрочна консумация и неустойчивост. 

Вместо това би било добре да се вземат предвид модели на кръгова икономика, които 

насърчават устойчивото развитие на компании в хотелиерството. В днешния 

модернизиран свят ролята на технологиите е изключително важна, тъй като се улесняват 

прилагането на кръгова икономика. Цифровите технологии имат силата да 

промотират нови модели на устойчиво производство, които подпомагат намаляването 

на консумацията, повторното използване на компоненти и консумацията на 

възобновяема енергия. Повишаващите се температури, покачващото се морско ниво, 

недостигът на вода и загубата на биоразнообразие по света несъмнено ще доведат 

до промени в туристическите потоци и могат дори да причинят увреждане на 

популярни туристически дестинации.  



 

 

Мислите, че прилагането на кръгова икономика в плажния ви курорт би било чудесен 

начин не само за намаляване на разходите, но и за промотиране на устойчивост сред 

персонала, местното население и туристите! Знаете, че за да реализирате такива 

промени, трябва първо да направите проучване и да представите своите идеи на 

ръководството. В този уебкуест ще преминете през поредица от задачи, които ще ви 

помогнат да научите повече за кръговата икономика. Ще изпълните задачите в малки 

групи от 2-3 души. Когато изпълните тази задача, ще представите презентацията си за 

прилагане на устойчиви практики в курорта на управителния съвет. Надявате се, че тези 

промени ще намалят влиянието на глобалното затопляне и ще съхранят природните 

ресурси на планетата. Този процес ще насърчи местната общност да намери 

проактивни мерки, които да реализира, за да се бори с климатичните промени. 

Знаете, че това не само ще има голямо влияние върху околната среда и бизнеса ви, 

но и върху бъдещите поколения. Да започваме!  

ПРОЦЕС 

Стъпка1: Устойчиво търсене  

За разлика от настоящия икономически модел, който се фокусира единствено върху 

печалбата, кръговата икономика представлява съществено подобрение в три аспекта, 

както за консуматорите, така и за компаниите. Доказано е, че компаниите, които са 

приложили система за повторно използване на ресурси, които купуват рециклирани 

или по-трайни продукти, наред с други практики, в крайна сметка облагодетелстват 

всички. В тази първа стъпка трябва да направите проучване, за да научите повече за 

кръговата икономика. 

За информация относно какво представлява кръговата икономика отворете долните 

линкове:  

• Какво е кръгова икономика?    

• Обяснение за кръговата икономика и как обществото може да преосмисли 

напредъка 

• Кръгова икономика: дефиниция, значимост и ползи  

• Как функционира кръговата икономика?   

 

За информация относно значимостта на подхода на кръгова икономика, посетете 

следните линкове:    

• Може ли подходът на кръговата икономика да спаси света?  

• Необходимостта от кръгова икономика 

• Възможностите на кръговата икономика 

 

За информация относно кръговата икономика в туристическия сектор, посетете 

следните линкове:    

• Кръгова икономика в сектора на пътуване и туризъм 

• Кръгова икономика в туристическия сектор 

 

 

 

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
https://www.nbs.net/articles/what-is-a-circular-economy-and-how-does-it-work
https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/how-a-circular-economy-could-save-the-world-feature
https://www.wri.org/insights/how-build-circular-economy
https://www.wri.org/insights/5-opportunities-circular-economy
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circular-economy-in-travel-and-tourism.pdf
https://hospitalityinsights.ehl.edu/circular-economy-tourism-sector


 

 

Стъпка 2: Кръгова икономика в туристическия сектор  

За да насърчите ръководството да направи преход към стратегия за кръгова икономика 

във вашата туристическа дестинация, трябва да вземете предвид всички 

заинтересовани страни: ключови участници, местно население, туристически 

компании и туристи.  

Всъщност, отношението на туристите към кръговата икономика и поведението им по 

отношение на зелени, устойчиви и кръгови практики по време на почивките им са 

важни за прехода към модел на кръгова икономика в туристическия сектор.  

Трябва да намерите устойчиви практики, които ще са приложими във вашия курорт, 

както и начини как да промотирате тези практики. Всички бизнеси в сектора биха били 

облагодетелствани от пестенето на енергия и вода, повторното използване на отпадъци 

и подобряване на екологичното си представяне!  

За повече информация относно устойчиви практики на кръговата икономика в 

туристическия сектор, посетете следните линкове:  

• Зелен туризъм 

• Туристически наръчник за кръгова икономика 

• Устойчивост в хотелиерството   

• Устойчиви идеи за хотели  

• Природосъобразни идеи за хотелиерския сектор 

За информация относно ползите от устойчивост в туристическия сектор, посетете 

следните линкове:  

• Ползите от устойчивостта в хотелиерския сектора  

• Защо да прилагате устойчивост в своя бизнес   

След като проучихте различни устойчиви практики и ползите от тях, разполагате с 

основа за презентацията си. Трябва да определите какви модели на кръгова 

икономика бихте искали да приложите и реализирате в своя курорт. Преди да 

създадете презентацията си, структурирайте предложенията си, като използвате 

таблицата по-долу. Таблицата ще ви помогне да визуализирате идеите си и да ги 

подкрепите с необходимите доводи и обяснения.  

 

Устойчива 

практика 

Област на 

приложение 
Ползи Засегнати лица 

    

    

    

    

    

https://www.circulareconomy.ie/waste-management-in-the-hospitality-industry/
https://ecobnb.com/blog/2019/11/circular-economy-and-tourism-the-ecobnbs-guide/
https://www.youtube.com/watch?v=ccra5J3A4qk
https://www.youtube.com/watch?v=sU1lAQtKgKg
http://www.fivestarefficiency.com/benefits-of-sustainability-programs-for-hotels/


 

 

Браво! Сега сте идентифицирали някои устойчиви практики на кръгова икономика, 

които според вас ще са полезни не само за вашия бизнес, но и за околната среда. 

Сега е време да преминете към следващата стъпка и да изготвите убедителна 

презентация. Тази презентация ще накара ръководството да оцени и реализира 

вашите природосъобразни предложения!  

 

Стъпка 3: Силата на презентациите  

В последната стъпка, използвайки идеите, събрани в Стъпка 2, трябва да представите 

предложенията си в цифрова презентация. Тази презентация ще бъде представена 

пред управителния съвет с надеждата той да се съгласи с екологичните и 

икономически ползи от прилагането на устойчиви практики на кръгова икономика в 

курорта.  

За информация относно създаването на презентация, посетете следните линкове:  

• Насоки за презентации в Google Slides  

• Наръчник за използване на Google Slides  

• Съвети за Google Slides 

За информация как да говорите убедително, посетете следните линкове:  

• Топ съвети за ефективни презентации  

• Стъпки за създаване на страхотна реч 

• Съвети за увереност преди презентация  

Браво! Успяхте! Сега остава само да се срещнете със съвета и да представите 

презентацията си. Надяваме се посланието ви наистина да достигне до тях. 

Проучването и демонстрацията ви за ползите от кръговата икономика трябва да ги 

убедят да фокусират собствените си зелени умения за икономиката. Ако успеете, ще 

трябва да разработите Зелен Business Model Canvas в уебкуеста на ниво Напреднали, 

за да постигнете реални резултати. Това ще ви научи как да прилагате идеите си на 

практика.   

ОЦЕНЯВАНЕ 

Като самооценка в този уебкуест може да напишете кратък анализ/разсъждение от 

около 300 думи за това как ви се стори преживяването. Въпросите по-долу ще ви дадат 

насоки да направите анализа си:  

• Научихте ли нови неща за кръговата икономика в този уебкуест? Избройте ги.  

• Мислите ли, че прилагането на мерки за промотиране на устойчив подход за 

кръгова икономика е полезно за вашия бизнес, туристи и персонал? Защо?  

• Мислите ли, че осъществяването на екологична промяна в туристическия 

сектор може да промотира информираност относно климатичните 

промени? Обяснете отговора си.  

• Хареса ли ви да учите за тази тема в малък екип? Защо? Защо не?  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kYA6GLAzz9A
https://edu.gcfglobal.org/en/googleslides/
https://smallbiztrends.com/2016/07/using-google-slides-tips.html
https://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html
https://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html
https://www.thisiscalmer.com/blog/10-tips-building-self-confidence-before-a-presentation


 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поздравления! Да помагате на други да осъзнаят значимостта и ползите на кръговата 

икономика е страхотно начало в правилната посока към изграждане на устойчивост в 

туристическия сектор. Фокусирането върху иновации на водни системи, пестене на 

зелена енергия, кръгова обработка на отпадъците и въглероден неутралитет имат 

силата съществено да намалят количеството на въглеродни емисии в атмосферата, 

генерирани от туристическия сектор. Това може да опази природните ресурси на 

Земята и да насърчи други също да направят природосъобразни избори. 

Възприемайки подход на кръгова икономика, вие може да намалите натиска върху 

околната среда, да подобрите сигурността на суровините, да увеличите 

конкурентоспособността, да стимулирате различни иновации и да стимулирате 

икономически растеж! Какво ви спира?  

„Идеята на кръговата икономика е да променим начина, по който гледаме на 

растежа“.  

Неизвестен автор 

 

Снимка от Anton Maksimov Juvnsky на Unsplash 

 




