
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

В. Култура и организация 

Организационната култура се дефинира като набор от споделени ценности, 

нагласи, поведение и цели на фирмата и нейните служители. Това е отличителна 

характеристика, която се проявява в начина, по който колегите взаимодействат 

помежду си, ценностите, които споделят, и решенията, които вземат. 

Занаятчийската култура може да бъде пряко култивирана или може да бъде 

резултат от взети колективни решения. Организационната култура е ключов 

елемент, който определя успеха на една инициатива за трансформация. 

Следователно,  кръговата трансформация не може да бъде успешна, освен ако 

не бъде възприета от всички участници. Култивирането на кръгова култура може 

да се развие чрез вграждане на кръгови принципи в мисията на занаятчийската 

компания и насърчаване на хората за кръгови иновации. Следните области, 

върху които трябва да се съсредоточите, са идентифицирани като най-критични 

за третото измерение на трансформацията:  

● Визия  

● Иновация 

● Хора 

Визия 

Декларацията за визията на една фирма обяснява каква тя цели да стане в 

дългосрочен план. Тя също така описва основните характеристики на това как 

фирмата възнамерява да направи това. Занаятите, целящи кръгова 

трансформация, трябва да си поставят дългосрочна цел за постигане на кръговост 

и да декларират основните важни събития и постижения по пътя. Основните 

етапи биха били, например, осигуряване на 100% кръгови доставки, намаляване 

на отпадъците, произведени по време на операции под определен праг и т.н. 

Ясно е, че след като визията е установена и ясна за всички заинтересовани страни 

– клиенти и служители – тогава началото на промяната е консолидирано. 

Иновация 

Кръговата промяна не може да бъде осъществена без иновации. Под иновация 

не се има предвид непременно технологичната иновация. Разрушителните 

технологии и технологичният напредък могат да бъдат сериозни ускорители на 

стратегиите за КИ, но истинската иновация идва от съвкупността от методите и 

действията, улесняващи кръговостта в даден занаят. Иновативните решения 

могат да произтичат от замяната на установените линейни доставки с кръгови, 

строителни продукти, които служат за множество цели, повторно използване на 

отпадъците и т.н. Насърчаването на иновациите е много важен аспект от 

културата на занаята, целящ кръгова трансформация. 



Хора 

Хората, работещи в сферата на занаятите, са тези, които са отговорни да приемат, 

прилагат, насърчават и предлагат кръгови стратегии в даден занаят. 

Следователно, за да трансформират занаятчийската култура и да вкарат визията 

за кръгова икономика в ДНК на хората, занаятите трябва да предоставят стимули, 

които насърчават кръговото им мислене. В допълнение към това, занаятът може 

да вдъхнови хората и да им помогне да развият кръгова информираност, чрез 

предоставянето на обучение, свързано с кръговата икономика и устойчивостта.  

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

● Човешки ресурси за изграждане на структури за стимулиране и 

разработване на програми за управление на промените и комуникация 

● Маркетинг за съобщаване на визията и стратегията на компанията на 

външните заинтересовани страни 

● Проектиране и разработка за адаптиране на процесите и включването на 

кръговост, за да доведат до кръгова визия и кръгови принципи в 

компанията 

● Финансиране, за да се даде възможност за инвестиране в иновации  
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