


ТЕМА: Зелени умения за икономиката  

ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР: ALBEA  

ЗАГЛАВИЕ НА УЕБКУЕСТА: От суровини до нови материални продукти 

ВЪВЕДЕНИЕ:  

Насърчаването на рециклирането в туристическите места за настаняване е от 

решаващо значение за постигане на устойчивост в туризма. Според доклада "Добри 

практики за управление на околната среда в туристическия сектор"1 на Европейската 

комисия, туризмът е отговорен за малък дял от генерирането на отпадъци в Европа, като 

допринася с 6,7 % от общото генериране на отпадъци, които се получават от по-

широкия сектор на услугите в ЕС-27.  

Количеството на генерираните отпадъци може да бъде намалено чрез рециклиране, 

следвайки основите на кръговата икономика. Използването на рециклируеми 

материали води до генериране на по-малко твърди отпадъци. Рециклирането спомага 

за намаляване на замърсяването, причинено от добива и обработката на първични 

материали. Рециклиране на място означава, че дейностите по рециклиране, при които 

преработката на рециклируеми материали се извършва на същото място или под 

същата собственост, откъдето се генерират рециклируемите материали.   

Съществуват няколко вида практики в цялостната стратегия за управление на 

отпадъците в туристическите обекти: 

▪ Дейности по компостиране на място в мястото на образуване на отпадъците 

▪ Пречистване на отпадъчни води на място 

ЗАДАЧИ  

Вие сте мениджър по околната среда на малък хотел и целта ви е да намалите 

отпадъците на хотела. Трябва да знаете колко и какъв вид отпадъци произвежда вашият 

хотел. Най-добре е да започнете като направите опис (списък) на видовете и 

източниците на генериране на отпадъци на място във вашия хотел. В практиката, най-

често при хотелите основната част от отпадъци се генерира в звената почистване и 

кетъринг. 

 

Този опис (списък) ще допринесе за процеса на вземане на решения за прилагане 

на мерки за намаляване на генерирането на отпадъци и рециклиране на място, 

когато това е възможно. 

 

В този уебкуест - "От суровини до нови материални продукти" ще бъдете преведени 

през поредица от задачи, които ще ви помогнат да научите повече за генерирането на 

отпадъци на място и различните възможности за управлението им чрез рециклиране. 

Можете да изпълните задачите в малки групи от 2-3 души. Когато изпълните задачите, 

ще имате по-ясна представа за различните решения, които биха могли да се приложат 

в туристически обекти.  

Да започваме!   

 

                                                           
1 BEMP-6-FINAL.pdf (europa.eu) 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/waste-management
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/waste-management
https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/BEMP-6-FINAL.pdf


ПРОЦЕС  

Стъпка 1: Какви и колко отпадъци произвеждаме? 

Първата стъпка в предотвратяването и управлението на отпадъците в местата за 

настаняване е да се изготви опис на видовете и източниците на генериране на 

отпадъци на място. Отпадъците, генерирани от местата за настаняване, са 

разнообразни, със състав, подобен на този на битовите отпадъци, но варират в 

известна степен в зависимост от предлаганите услуги (напр. хотели с ресторанти имат 

по-голям дял органични отпадъци).  

Избройте видовете и количествата отпадъци, които се генерират във вашия хотел, 

свързани с предлаганите услуги: 

Най-добри практики за управление на околната среда в туристическия сектор 

(проверете таблица 6.1: Типични съставки на отпадъците от различни видове хотели) 

Управление на отпадъците в хотела - Изхвърляне на отпадъци в хотела  

Стъпка 2: Събиране и рециклиране, сортиране на всички отпадъци  

Сортирането на отпадъците зависи отчасти от услугите за събиране на отпадъци, които 

се предлагат в туристическия обект. Лошото оборудване за сортиране означава, че 

остатъчните отпадъци са преобладаваща част.  

Избройте системите за сортиране на отпадъците на място, които бихте могли да 

използвате: 

Сортиране на отпадъци в хотели 

Най-добри практики за управление на околната среда в къмпинги 

Стъпка 3: Влияние върху поведението на туристите при рециклиране 

Успехът на прилагането на мерки за намаляване на отпадъците се влияе пряко от 

поведението на туристите по отношение на рециклирането. Проверете пречките, 

свързани с поведението на туристите по отношение на рециклирането на отпадъци в 

дестинацията и мерките, които бихте могли да приложите: 

Екологично образование за гости 

Пречки пред рециклирането в местоназначението 

ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Рециклиране на място означава .... Изберете правилния отговор: 

a. Рециклиране на същото място, където се генерират отпадъчните материали.   

b. Разработване на процес за сортиране на всички отпадъци.  

c. Третиране и трансформиране на отпадъците там, където се генерират, така че 

да се сведат до минимум неудобствата, свързани с транспортирането им до 

съоръжения извън съответния обект. 

2. Можете ли да започнете да намалявате отпадъците в хотела си, без да знаете колко 

и какви са те?  

a. Да 

a. Не 

https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/BEMP-6.1-FINAL.pdf
https://www.businesswaste.co.uk/hotel-waste-management/
http://www.urban-waste.eu/wp-content/uploads/2019/07/M10.pdf
https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/BEMP-9.5-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/BEMP-9.1-FINAL.pdf
file:///C:/Users/Acer/Lenovo_3/Downloads/sustainability-12-02635-v2.pdf


3. Високата степен на сортиране позволява по-добро класифициране на отпадъците 

и улеснява рециклирането във всяко туристическо място за настаняване. Вярно или 

грешно е това твърдение? 

b. Вярно  

c. Невярно 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Разбирането за количеството и вида отпадъци, които се генерират в даден 

туристически обект е от ключово значение при планирането и въвеждането на 

практически и образователни мерки на място. Всъщност въвеждането на системи за 

събиране на отпадъци улеснява последващото им управление и сортиране на място.  

Следователно отправната точка за прилагане на стратегии за управление на 

отпадъците е да се получи информация за генерираните отпадъци и съответно за 

възможностите за тяхното намаляване, повторна употреба и рециклиране. 

Нека се запознаем и разпространим възможностите, предлагани от рециклирането 

на място, които допринасят за постигането на устойчив туризъм! 

 

 




