


 
ТЕМА: Управление на води – основно ниво 

ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР: Promimpresa 

ЗАГЛАВИЕ НА УЕБКУЕСТА: Вода: устойчиво използване и насоки 

ВЪВЕДЕНИЕ: 
 
Над 70% от повърхността на Земята е вода, което я прави ценен ресурс за 
оцеляването на планетата. От нея 97% е солена вода, която не е питейна, 2% се 
съдържа в глетчери и на полюсите, и само 1% е водата, която е  „полезна“ и годна 
за консумация. Както можем да видим, има много малко вода за оцеляването на 
живите организми, така че е важно да я поддържаме чиста и незамърсена, за да 
можем да я използваме.  
 
През последните години има притеснителен ръст в отпадъците, генерирани от 
човечеството, от които голяма част се озовават в морета, реки и океани, замърсяват 
ги и така застрашават обитаващите ги видове. Опазването на водите е от огромно 
значение за устойчивостта на ценните водни ресурси за настоящите системи по 
целия свят.  
 
Туристическият сектор разчита до голяма степен на водните ресурси, за да 
функционира и генерира приходи от туристи. Именно за това за хотелиерския 
бранш е важно да промотира устойчиво управление и използване на водите.  
 
ЗАДАЧИ 

Водата е важен елемент за опазване на екосистемите и за благоденствието на 
хората. Напоследък нивото на информираност за ценността на този ресурс е 
ниско, което изисква научни и практически действия за насърчаването на ново 
културно отношение към водата.  
Туризмът осигурява огромен потенциал за водните източници, защото спомага 
развитието на тези привлекателни ресурси, като комбинира опазването им с 
внимателно използване.  
Водата наистина е жизнено важна за целия живот на Земята и начинът, по който я 
използваме влияе върху околната среда по много начини. 
Задачата ви е да проучите ефекта от неустойчивото използване на вода и да 
разберете какви действия можем да предприемем, за да го намалим в нашата 
общност. Ще разработите план с насоки, в който да адресирате неустойчивото 
използване на вода от местната общността.  
Как може да приложите наученото за устойчивото използване на вода, за да станете 
добри посланици на водата в своята общност и да подобрите местната околна 
среда?  
Чрез този уебкуест ще имате възможност да съберете информация и да научите 
повече за използването на водата като ресурс в туристическия сектор.  
Ще разработите план за действие за местната общност, който да подобри 
влиянието на хората върху водите в заобикалящата ги среда.  
ПРОЦЕС 



Стъпка 1: Проучете устойчивото използване на вода и запишете констатациите и 

изводите си в дадената таблица: 

● Как се справяме с увеличаващата се нужда от вода? | California Academy of 

Sciences 

● Пестене на вода, първата стъпка към устойчив туризъм 

● Пестене на вода 

● Направете зелена крачка (EN) 

● Как да се грижим за околната среда – 10 начина да се грижим за околната 

среда  

Таблица: 

 

 

Използване на 

прекалено много 

вода 

Причини Ефекти Как да 

избегнем/поправи

м вредите?  

   

 

Стъпка 2: Използвайки констатациите и изводите си, изгответе списък с начини, по 

които общността може да подобри грижите си за околната среда, особено в 

туристическия сектор: 

- Защо пестенето на вода е важно в хотелската и ресторантьорска индустрия 

- 7 съвета за пестене на вода в хотелите | Biosphere Responsible Tourism 

- 6 начина за намаляване консумацията на вода в хотелите 

- Факти и съвети за пестене на вода 

 

Стъпка 3: Изберете ЕДНО нещо, което може да се направи и изгответе план за 

действие, който да адресира влиянието на общността върху използването на 

водата в туристическия сектор. Обяснете идеята си чрез презентация.   

За повече информация относно разработването на план за действия, кликнете 

върху следните линкове:  

- Разработване на план за управление на водите 

- План за управление на водите – пътят към устойчивост  

 

За повече информация относно изготвянето на презентация, кликнете върху 

следните линкове:  

- Как да създадем презентация в  PowerPoint: 8 стъпки 

https://www.youtube.com/watch?v=r4fFPEA5PT8
https://www.youtube.com/watch?v=r4fFPEA5PT8
https://www.youtube.com/watch?v=NYKptwMTBls
https://www.wearewater.org/en/saving-water-the-first-step-towards-sustainable-tourism_341961
https://www.wearewater.org/en/saving-water-the-first-step-towards-sustainable-tourism_341961
https://www.youtube.com/watch?v=W4M4_cCauWk
https://www.youtube.com/watch?v=X2YgM1Zw4_E&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=X2YgM1Zw4_E&t=95s
https://www.xerostech.com/hydrofinity-blog/why-water-conservation-matters-hospitality-industry
https://www.biospheretourism.com/en/blog/7-tips-for-saving-water-in-hotels/53
https://texaslodging.com/6-ways-to-reduce-water-consumption-in-hotels/
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/water-conservation-tips
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/water-conservation-tips
https://www.energy.gov/eere/femp/developing-water-management-plan
http://www.sustainabilityroadmap.org/strategies/planwater.shtml#.Ya4actDMLIV
https://www.instructables.com/How-to-Create-a-PowerPoint-Presentation/


- 7 съвета за разработване и представяне на презентации в PowerPoint

Браво! Сега, след като създадохте план за устойчиво управление на води, е време 

да го споделите с персонала и туристите, които посещават хотела ви.  

Може да се каже, че има две основни причини за пестенето на вода – първо, както 

посочихме по-горе, водата е ограничен ресурс и второ, нарастващото население 

на планетата, се нуждае от по-големи количества вода, за да живее. С 

разработването на плана ви за действие може да станете поддръжник на 

промяната за устойчивост на водите и по-доброто им управление. Това означава, че 

участвате активно в изграждането на устойчив туризъм! 

ОЦЕНЯВАНЕ 
Въпроси: 

1. За да пестите вода, докато си вземате душ е най-добре да:

a) си вземате дълъг горещ душ на няколко часа

b) оставите душа да тече цял ден и понякога просто да влизате под него

c) да си вземате кратък „моряшки душ“: изплаквате, спирате водата, 

насапунисвате се, пускате отново водата и изплаквате

d) не се къпете

2. В градините най-добрият начин за пестене на вода е:

a) пръскачките да са пуснати през целия ден

b) да използвате растения, които не се нуждаят от много вода и да ги 

поливате пестеливо сутрин или вечер

c) да изкорените всички цветя и растения от градината си

d) да не поливате нищо и да палите много огньове на ливадата

3. Когато миете съдовете, най-добрият начин да пестите вода е като:

a) напълните мивката с вода, ако миете на ръка, и да пускате миялната 

само когато е пълна

b) оставяте водата да тече постоянно, когато миете на ръка, както и да 

използвате миялната само за прибори

c) миете съдовете си само в обществен басейн

d) използвате само хартиени чинии и пластмасови прибори

https://mtss.tcnj.edu/other-services/teaching-with-technology/7-tips-for-designing-and-delivering-powerpoint-presentations/


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Туристическият сектор е наясно с огромния си потенциал като инструмент за 

създаване на култура на устойчивост. Дори и преди пандемията устойчивият и 

природосъобразен туризъм бе от ключово значение за подобряване на 

справедливото разпределение на блага; сега е още по-важен.  

Отговорност на всеки човек е активно да управлява и пести вода в интерес на 

устойчивостта, както за нас като индивиди, така и за здравето на екосистемите, от 

които зависи цялото биоразнообразие и човешка дейност. Нека променим нещата! 
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