
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Г. Екосистема 

Занаятите не са отделени от заобикалящата ги среда, тъй като те се влияят от нея 

и тя им влияе. Следователно, за да се постигне холистичен подход за всички 

участващи страни и да се разширят кръговите инициативи, занаятите трябва да 

предприемат действия за сътрудничество с външната среда и да улеснят 

комуникацията с органи, които могат да споделят общи кръгови цели. Това 

означава, че занаятчийските компании трябва да свързват доставчици, клиенти, 

правителствени агенции и дори конкуренти, за да използват най-високия 

потенциал за кръговост. Крайната цел на занаята е да стане член на напълно 

свързана екосистема, която позволява кръгова икономика по цялата верига на 

стойност. За четвъртото измерение на рамката за изпълнение са 

идентифицирани три ключови области, върху които трябва да се съсредоточим: 

● Споделяне 

● Сътрудничество 

● Политика 

Въпреки че измерението на екосистемата може да изглежда като последния етап 

от кръговата трансформация, то може да започне да се разгръща от самото 

начало на кръговото пътуване. 

Споделяне 

Споделянето се отнася до взаимен обмен на информация, учене и знания за 

насърчаване на кръговото мислене и подобряване на изпълнението по 

неконкурентен начин. Занаятите трябва да взаимодействат със своята външна 

среда и да развиват взаимни споразумения за справяне с предизвикателствата, 

пред които са изправени по време на трансформацията, но също така да помагат 

на други заинтересовани страни, които срещат трудности. Споделянето на 

информация подобрява цялостното екологично представяне, може да намали 

производствените разходи и е единственият начин за повишаване на кръговостта 

между различните участници.  

Сътрудничество 

Сътрудничеството може да бъде продължение на споделянето. То се отнася до 

сътрудничеството между различни субекти за прилагане на кръгови инициативи. 

Вземете например Toast Ale, които си сътрудничат с местни пекарни, за да 

осигурят своите доставки, или Salty Bag, които си сътрудничат с клиенти и 

моряци, за да си доставят платна. Сътрудничеството може да бъде взаимно 

полезно за участващите страни, тъй като може да намали разходите, да увеличи 

приходите и да подобри брандирането.   



Политика 

Занаятите трябва да следят местните и национални политики, за да могат да се 

ангажират и участват в инициативи, свързани с кръговата икономика. Чудесен 

пример за такава инициатива е Инициативата за зелени занаяти (GCI) в 

Шотландия, която обединява занаятите, за да ги подкрепи в прехода им към 

намаляване на тяхното въздействие върху околната среда. Членовете на GCI имат 

достъп до широк спектър от дигитални ресурси и казуси, които да им помогнат 

при изпълнението на екологичните ангажименти, както и индивидуални съвети 

относно това как да направят дейността си по-устойчива.  

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

● Възлагане на обществени поръчки за развитие на взаимоотношения и 

инициативи в цялата база за доставки  

● Човешки ресурси за насърчаване на култура, отворена към 

сътрудничество и учене 

● Маркетинг за комуникиране на партньорства, инициативи и въздействие 

върху повече заинтересовани страни 

● Корпоративни действия за създаване на ефективни взаимоотношения 

между заинтересованите страни  

● Финансиране за привличане на инвестиции за съвместни иновационни 

проекти  

 


	1
	2
	3

