
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП3: Рамка за прилагане на 

Кръговата икономика (Рамка за КИ) 

 
Disclaimer: 

Project Agreement No. 2020-1-EL01-

KA202-078870 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 

представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на 

авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може 

да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

 



Измерение на прилагането на кръговата икономика 

A. Операции 

Занаятите, които току-що започват да прилагат инициативи за кръгова 

икономика, обикновено се фокусират върху вътрешните си процедури. Общите 

подходи за въвеждане на кръговост в даден занаят, биха били намаляване на 

консумацията на енергия и смекчаване на отпадъците, които се генерират по 

време на производствената фаза. 

Впоследствие, занаятите могат да заменят линейните суровини с кръгови и да 

започнат да управляват отпадъците устойчиво. Това означава или повторно 

използване на отпадъци в техните операции, или даряване (или дори по-добре 

продажба) на това, което не може да бъде преработено повторно на други 

фирми. Изтъкват се три области, върху които занаятчиите трябва да се 

съсредоточат, за да напреднат в първото измерение на кръговата 

трансформация. 

● Кръгови доставки 

● Намаляване търсенето на енергия 

● Елиминиране на отпадъците 

Кръгови доставки 

Производството на линейни суровини води до изчерпване на природните 

ресурси и влошаване на околната среда. От друга страна, закупуването на 

рециклирани, биоразградими, възобновяеми и нетоксични материали не само 

ограничава търсенето на необработени ресурси, но също така гарантира, че 

всичко, което се влага в крайния занаятчийски продукт, ще запази стойността си 

дори след края на живота на продукта. Възобновяемите ресурси, смекчават 

загубите след периода на използване и са в основата на бизнес модела на 

кръгови доставки. Вземете за пример Zylo, гръцка компания в сектор занаяти, 

която творчески използва устойчиви материали за създаване на слънчеви очила. 

Основните използвани материали са дърво и пчелен/соев восък, които са както 

естествени, така и биоразградени. Но Zylo не спират дотук, тъй като те освен това 

включват преработени материали в своите продукти. Zylo има две специални 

колекции слънчеви очила, едната - изработена от дърво от рециклирани 

риболовни лодки, а другата - изработена от патентован материал от морска 

трева. 

 



  

Фигура 1. Слънчеви очила, изработени от дърво, рециклирано от корабна лодка (вляво) и морска 

трева (вдясно) 

 

Намаляване търсенето на енергия 

Основен източник на потребление на енергия и разходи за занаятите, идват от 

нуждате от отопление или охлаждане на работното място. Има различни нива за 

предотвратяване на потреблението на енергия за охлаждане/отопление по 

отношение на инвестиционните разходи. Занаятите могат да започнат с тези, 

които са прости и безплатни, като например да не се използват 

нагреватели/охладители, когато няма нужда, да се гарантира, че 

нагревателите/охладителите няма да работят, когато хората напуснат 

помещението, и че топлината, идваща от радиаторите, не е блокирана и т.н. 

Допълнителни мерки, които биха включвали по-високи инвестиционни разходи, 

могат да бъдат уплътняване на врати и прозорци или дори цялостна изолация на 

работното място.  

Друг често срещан енергоемък източник е осветлението на работното място. 

Отново, съществуват решения с нулеви разходи за намаляване на енергията, 

необходима за осветление, като например да се гарантира, че осветлението е 

изключено, когато не се ползва, пренареждане на работното пространство, за да 

се улесни навлизането на естествена светлина в работното помещение и т.н. По-

скъпо струващи решения, които оказват влияние върху консумацията на енергия, 

биха били замяна на крушки с нажежаема жичка с LED или CLF крушки, 

надграждане на старо енергоемко оборудване с ново и т.н. 

Елиминиране на отпадъците 

Занаятите трябва да проучат своя поток от отпадъци и да оценят потенциала за 

намаляване на отпадъците или използването им по алтернативен начин. Добър 

начин за достъп до текущото ниво на генериране на отпадъци и разкриване на 

основните му източници може да бъде одитът на отпадъците. Обикновено 

фирмите не генерират големи количества отпадъци и много пъти отпадъците, 

които произвеждат, са рециклируеми или биоразградими. Въпреки това, все още 



има място за подобрение. Например, по-малко печатане, избягване на 

материали за еднократна употреба, поставяне на кошчета за рециклиране и 

премахване на излишните опаковки са стратегии за намаляване на отпадъците с 

минимални разходи, които насърчават кръговостта и намаляват това, което 

завършва в депото. 

В допълнение, много от страничните продукти, които една занаятчийска 

компания може да генерира, могат да запазят стойност и могат да бъдат 

използвани творчески по други начини. Ето защо е важно хората, които отговарят 

за снабдяването на материалите, първо да намерят алтернативни приложения 

на страничните продукти в своето производство и ако това не е осъществимо да 

си сътрудничат с други фирми, които може да се интересуват от такъв вид 

продукти.  

Бизнес процесите, включени в операциите, са следните (Lacy et al., 2020): 

● Доставяне на възобновяеми и рециклирани суровини 

● Действия за прилагане на инициативи във физически, производствени, 

дистрибуторски и търговски обекти 

● Маркетинг за комуникиране на инициативите и тяхното въздействие  
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