


 

 

  

ТЕМА: 
Зелени умения за икономиката  

ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Future in Perspective Ltd.  

ЗАГЛАВИЕ НА УЕБКУЕСТА: 
 Местни продукти и снабдяване (основно ниво)  

ВЪВЕДЕНИЕ:  

Използването на и снабдяването с местни продукти е чудесен начин да бъдем 

природосъобразни. Местно снабдяване означава, че можете директно да подкрепите 

хората в своя регион, докато се грижите за околната среда. Така има по-малко 

посредничество, екологични земеделски практики, честна и информирана търговия. 

Консумацията на местни услуги и продукти дава възможности за развитие на 

икономиката във вашата област. Това опазва околната среда и промотира устойчива 

консумация.   

За много туристи консумирането на традиционна храна и възприемането на местната 

култура са важна част от туристическото преживяване. Следователно, използването на 

и снабдяването с местни продукти има силата да допринесе за начина на живот на 

туристите. Ако всеки град, всеки район, всеки бизнес се замисли за значимостта от 

купуването на местни стоки и как това може да допринесе за добавяне на стойност в 

глобален план, би се намерило нещо, което да направи всяка дестинация уникална.  

Купуването на местни продукти е екологичната посока за туристическия сектор, тъй 

като носи социални, икономически и екологични ползи. Купуването на местни 

продукти означава, че:   

 

• Консумацията на местни продукти и услуги е полезна за местната икономика, 

в допълнение към генерирането на заетост за местното население.  

• Консумацията на местни продукти намалява емисиите от замърсяващи газове 

в атмосферата като намалява разстоянието за доставка, което изминава 

храната. 

• Цените на продуктите и услугите са по-справедливи поради намалените 

разходи за транспорт и липсата на посредници.  

• Проследимостта на продуктите е много по-фокусирана, знаем откъде идват и 

как са приготвени. 

• Подкрепата на малки местни производители спомага в борбата срещу 

големите монополисти.  

 

„Купувай местно, храни се местно, харчи местно, забавлявай се местно“. 

ЗАДАЧИ 

Мислите, че купуването на местни продукти би имало голямо влияние върху 

туристическия сектор, както за бизнесите, така и за туристите! Мислите как бихте могли 

да промените менюто на ресторанта си така, че да създавате ястия от местни 

продукти. Знаете, че това ще осигури автентично меню на ресторанта ви и ще ви 

помогне да станете природосъобразни.  

Знаете, че трябва да проучите снабдяването с местни продукти и да откриете бизнеси 

в региона си, които могат да ви снабдяват с местни стоки. Чувствате, че това би било 

чудесен начин за създаване на „устойчиви практики“ и промотиране на устойчивост.  



 

 

В този уебкуест – Местни продукти и снабдяване (основно ниво) ще преминете през 

редица задачи, които ще ви помогнат да научите за икономиката на споделяне. Ще 

изпълните задачите в малки групи от по 2-3 души. След завършване на задачата ще 

имате по-задълбочена информация и умения как да създадете ресторант, който 

работи с местни продукти. Това ще ви помогне да реализирате желанието си за 

използване на устойчиви практики в бизнеса. Надявате се, че това ще намали ефекта 

от глобалното затопляне и ще опази естествените ресурси на планетата. Този процес 

ще насърчи хората да предприемат мерки, които са природосъобразни, справяйки 

се с климатичните промени стъпка по стъпка. Знаете, че това не само ще има голямо 

влияние върху околната среда, но и върху бъдещите поколения. Да започваме!  
ПРОЦЕС  

Стъпка 1:  

Купуването на местни продукти е бъдещето. Това означава, че можете активно да 

подкрепите своята общност, да обновите икономиката, да намалите отпадъците, да 

понижите въглеродния отпечатък и да увеличите ползите за околната среда. Знаете, че 

за да се снабдявате с местни продукти в своя район, първо трябва да проведете 

проучване за това какво означава купуването на местни продукти.  

За информация относно какво представлява купуването на местни продукти, 

посетете тези линкове:  

• Какво представлява снабдяването с местни продукти?  

• Какво е местна хранителна система? 

 

За информация относно значимостта от използване на и снабдяване с местни 

продукти, посетете тези линкове:  

• Защо купуването на местни продукти е важно 

• Значимостта на купуване на местни продукти в днешната икономика  

• Защо да пазаруваме и да се храним с местни продукти 

• Причини за купуването на местни продукти  

Осъзнавате, че купуването на местни продукти има множество предимства. 

Осъзнавате колко полезно може да е то за вашия ресторант, за клиентите ви и за вашия 

регион. Сега трябва да разберете как да се снабдявате с местни продукти!  

Стъпка 2:  

Знаете множеството ползи на местните продукти и снабдяване, но трябва да 

помислите как да ги приложите на практика. Менюто на ресторанта ви включва много 

ястия и трябва да гарантирате, че може да намерите местни източници за всички 

хранителни продукти и категории.  

 

За информация относно това как да купувате местни продукти, посетете следните 

линкове:  

• Наръчник за купуване на местни продукти 

• Как да купувате местни храни  

 

https://www.wise-geek.com/what-is-local-purchasing.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yDIwVczAXRg
https://www.engagetu.com/2020/03/30/buying-local-and-economy/
https://www.getawayssa.com/general/the-importance-of-buying-local-products-in-todays-economy/
https://www.youtube.com/watch?v=Edqu6y246Xk
https://www.onegreenplanet.org/lifestyle/reasons-to-buy-local/
https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/buy-local
https://www.youtube.com/watch?v=RvHopxCgaOM


 

 

Знаете, че когато купувате местни продукти, трябва да купувате сезонни храни. 

Сезонните храни са продукция, която се отглежда по различно време от годината. 

Проблемът с глобалното конусматорство (потребление) при храната е, че много хора 

купуват храна, която е извън сезона. Това допринася за климатичните промени, тъй като 

храната често се съхранява или транспортира за дълги периоди от време. Това има 

отрицателен ефект върху околната среда.  

 

За да научите повече за купуването на сезонна продукция, кликнете върху долните 

линкове:  

• Какво е сезонна продукция? 

• Календар на сезонните храни 

• Сезонът на кои храни е?  

 

Браво! Сега знаете стъпките, които трябва да предприемате, за да се снабдявате с 

местна храна. Трябва да се уверите, че продукцията ще се хареса на клиентите ви. 

Готови ли сте за предизвикателството?  

 

Стъпка 3:  

Разбирането как да се снабдявате местна храна е чудесна стъпка в правилната 

посока към прилагане на инициативата ви за купуване на местни продукти. Когато 

купувате местни храни, трябва да вземете предвид следното:  

 

След това трябва да откриете местни бизнеси, от които може да купите храната си. 

Много държави имат уебсайтове, които изпълняват ролята на директории за местна 

храна. Може да намерите сайтове от вашата държава. Ако няма налични такива, 

проверете следните линкове за повече информация относно начините, по които може 

да намерите местни храни във вашия регион!  

Наличие на продукти с най-
добро качество. 

Автентичност и предлагане 
на преживявания, различни 

от конкуренцията. 

Гастрономия, базирана на 
местната културна 

идентичност. 

Предлагане на подробна 
информация на туристите за 

гастрономическото 
наследство на дестинацията. 

Устойчивост в цялата верига 
на производство.

Отлично обслужване на 
клиенти.

Предлагане на алтернативи 
за различни вкусове и 

хранителни нужди. 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zjr8mp3/articles/zb23p4j
https://www.goodto.com/food/seasonal-food-calendar-71128
https://www.bordbia.ie/whats-in-season/


 

 

За информация относно това как да се снабдявате с местни продукти, кликнете върху 

долните линкове:  

• Как да се снабдяваме с местни храни  

• Начини за намиране на местно отглеждани храни  

Може също така да проверите местни и устойчиви инициативи, като инициативата От 

фермата до хората (From Farm to Folk). Подобни програми предлагат публична 

подкрепа за снабдяване с местни продукти.  

За информация относно местни и устойчиви инициативи, посетете тези линкове:  

• Публикация от фермата до хората  

• От фермата до масата 

• От фермата до вилицата: Началото на хранителната верига  

Браво! Проучихте в детайли как да купувате устойчиво, за да създадете меню от местни 

продукти за ресторанта си. Чудесна работа! Продължете с уебкуеста за ниво 

напреднали, за да разберете как може да проверите уменията си и да създадете 

своето ново меню с местни продукти! Успех!  

 

ОЦЕНЯВАНЕ 

За самооценка в този уебкуест напишете кратък анализ/разсъждение от около 300 

думи за това как ви се стори преживяването. Въпросите по-долу ще ви дадат насоки:  

 

• Научихте ли нови неща за използването на и снабдяването с местни продукти в 

този уебкуест? Избройте ги.  

• Мислите ли, че прилагането на мерки, с които да се промотира купуването на 

местни продукти е полезно за вашия бизнес, туристи и персонал? Защо?  

• Мислите ли, че реализирането 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.organicauthority.com/live-grow/how-to-find-local-food-sources-farmers-markets
https://www.marketwatch.com/story/4-ways-to-find-locally-grown-food-2015-04-30
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/from-farm-to-folk_1.pdf
https://farmtofolk.ph/
https://farmtofolk.ph/
https://www.eufic.org/en/food-production/article/from-farm-to-fork-the-farm-beginning-the-food-chain


 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поздравления! Сега знаете всички за значимостта от купуването и снабдяването с 

местни продукти! Разбирате, че е важно да се консумират храни по отговорен, етичен 

и природосъобразен начин! Знаете, че менюто ви ще има реален ефект в града! 

Браво на вас! 

„Не може да си купите щастие, но може да купувате местни продукти“ 

 

- Неизвестен автор 

 

 

  
 




