
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Б. Продукти и услуги 

Второто измерение на кръговата трансформация се фокусира върху кръговите 

изисквания, които занаятчийските продукти трябва да спазват, и е в основата на 

модела за удължаване на жизнения цикъл на продукта. Занаятчийските продукти 

трябва да бъдат проектирани по начин, който (а) гарантира, че ще се използват 

за дълъг период от време – в идеалния случай неограничено – съдържащи само 

кръгови компоненти и (б) улеснява разглобяването, като същевременно запазва 

стойността или за техните операции, или за операциите на друга фирма. Това е 

начинът, по който животът на продуктите се удължава възможно най-дълго, а 

материалите и компонентите остават в затворен цикъл. Преобразуването на 

продукти от линейни в кръгови може да бъде предизвикателство за сектора на 

занаятите и литературата идентифицира четири области, върху които той да се 

съсредоточи: 

● Дизайн 

● Употреба  

● Удължаване на употребата 

● Край на употреба 

Всяка област е взаимосвързана с останалите, например това, което се случва в 

края на етапа на използване на даден занаятчийски продукт, оказва силно 

влияние върху фазата му на проектиране и обратно. 

Дизайн 

Кръговостта започва с фазата на проектиране на продукта. Това означава че 

занаятчийският продукт трябва да бъде проектиран така, че да е издръжлив, да 

позволява ремонт, да гарантира съвместимост със съществуващите продукти, да 

служи за различни цели на употреба и да може да бъде разглобяван и 

рециклиран. За последната цел, занаятите трябва да проучат текущото ниво на 

кръговост в своите доставки, като извършат оценка и я използват за справка. 

След оценка на текущото състояние, занаятите трябва да идентифицират 

потенциални кръгови интервенции, които ще позволят на продуктите да удължат 

времето си на употреба и да запазят стойността си след края на периода на 

употреба.  

Употреба  

Фазата на употреба на продукта е от решаващо значение за цялостния му жизнен 

цикъл. Продуктите, произведени съобразно принципите на КИ, трябва да се 

използват максимално. За да се случи това, е необходимо продуктите да бъдат 

издръжливи и да могат да служат за различни цели. По този начин, ако продуктът 



не може да служи на първоначалното си предназначение, той може да бъде 

ползван за нещо друго. По този начин се увеличава максимално стойността, 

която се предлага на клиентите. Още една крачка напред, под модела на 

продукта като услуга, стойността на продукта се използва напълно и се споделя 

от различни клиенти.  

Удължаване на употребата 

Винаги е разочароващо когато продуктите завършват на депата за отпадъци 

поради неизправност или остаряване. Всеки път, когато даден продукт попадне 

в депо, цялата енергия и ресурси, изразходвани за неговото производство, се 

губят. Занаятите трябва да удължат времето за използване на продуктите, като 

предоставят услуги за поддръжка или ремонт, което може да бъде постигнато 

чрез повишаване на осведомеността и чрез предоставяне на услуги за 

поддръжка на продукти. Това не само запазва продуктите в системата, но и 

повишава стойността на клиентите, повишава лоялността, засилва имиджа на 

марката и генерира допълнителни източници на доходи. Вторият начин 

занаятчийската компания да удължи живота на своите продукти е чрез 

препродажба, често на вторични пазари чрез, например, програми за събиране 

и платформи за препродажба. 

Край на употреба 

И накрая, трябва да има план за момента в който животът на продукта ще 

приключи. Занаятите, които използват рециклируеми материали, трябва да 

популяризират тази функция на своите клиенти. Още по-добре е продуктите да 

се върнат обратно за преработка в занаятите. Събирането на продукти в края на 

тяхната употреба е добра първа стъпка, но също така е важно да се оптимизира 

стойността на този обратен поток. Salty Bag е чудесен пример за управление на 

края на употребата, тъй като компанията активно подкрепя рециклирането на 

използваните чанти, като предоставя отстъпки и стимули на клиентите, които ги 

връщат. 

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

● Проектиране и разработване на продукти от по-малко ресурсоемки 

материали, удължаване на живота и повторно предназначение в края на 

употреба 

● Снабдяване с оглед на преход към алтернативни материали и суровини 

● Маркетинг за оформяне на подходящи и въздействащи предложения за 

стойност 

● Продажби за ангажиране на клиенти и пазари в кръгови предложения, 

включително преминаване към модели като услуга и обратно вземане 



● Обратна логистика за организиране на обратни потоци от продукти, които 

се връщат в края на употреба  

● (Пре)производство за настройка и управление на нови потоци от върнати 

продукти и/или части  
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