
 

Семинарът се провежда в рамките на проект 

LIFE20NGO4GD/BG/000017  

„Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското 

общество в България за Европейския зелен пакт“, 

финансиран от Програма LIFE на Европейския съюз 

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 

„Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“ 

31 май, град София, хотел „Хемус“ 

ДНЕВЕН РЕД 

9.30-10:00 Регистрация 

10.00-10:30  Откриване. Встъпителна сесия 

- представяне на участниците 

- представяне на проекта 

- цели на семинара 

10.30 – 11:15 Европейската зелена сделка 

11.15 – 11:30 Кафе пауза 

11:30 - 12:30 Законодателен пакет на ЕС  „Подготвени за цел 55“  

12.30 – 13:30 Обяд в хотела 

13:30 – 14:15 Кръговата икономика – същност,принципи и приоритетни области 

14.15 – 15:00 Стратегията и план за действие за преход към кръгова икономика на 
Република България, 2021-2027г  

15.00 – 15:30  Кафе пауза 

15.30 – 16:30   Упражнение и дискусия 

16:30 – 17:00 Обобщаване. Следващи стъпки. Закриване. 

Семинарът се провежда в рамките на проекта  „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – 

гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран 

по Програма LIFE на ЕС. Обученията, които се организират в рамките на проекта, целят  да се 

подпомогне подготовката на бизнеса за трансформацията към кръговата икономика. 

Бенефициент по проекта е Клуб „Икономика 2000“ – неправителствена организация в 

обществена полза, която подготвя и ще провежда обученията.   

Обученията ще се провеждат в градовете София, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Варна, Русе, 

Стара Загора и Смолян.   



Обучителните семинари са в три самостоятелни модула, по един семинар за всеки модул във 

всеки от посочените градове, посветени на:  

− Зелената сделка, принципите на кръговата икономика и очакваното законодателство в 
първия модул „Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“;  

− Най-добрите практики в различни бизнес сфери и поведенчески модели във връзка с 
кръговата икономика в държавите членки на ЕС и други държави във втория модул 
„Кръгова икономика - добри практики“;   

− Възможности за привличане на средства за реализиране на бизнес  проекти  в третия 
модул „Мобилизирането на национални и европейски фондове за кръгова 
икономика“ по национални и европейски финансиращи програми и финансови 
инструменти.   

За участие в семинарите не се заплаща такса или каквото и да е друго плащане. 

Настоящата покана се отнася за осмия семинар от първия обучителен модул „Кръговата 
икономика – предизвикателства и възможности“, който ще се проведе в град София на 31 май 
2022 г.  

Графикът за провеждане на семинарите от първия обучителен модул  в останалите градове е 
представен по-долу, като за конкретното място на провеждане на семинарите ще 
информираме своевременно на сайта  на Клуб Икономика 2000 
http://www.club2000.org/bg/home.html и на сайта на ключова инициатива по проекта „Звезден 
алианс за кръгова икономика“  https://cestarseed.com/ , ниво „Актуално“. 

Дата Място Брой 
планирани 
участници 

12.04.2022 Стара Загора, хотел „Верея“ 30 

14.04.2022 Бургас, хотел „Аква“ 30 

19.04. 2022 Варна, хотел „Аква“ 30 

10.05.2022 В.Търново, хотел „Премиер” 30 

12.05.2022 Русе, хотел „Дунав плаза“ 30 

17.05.2022 Пловдив, хотел „Пълдин кооп“ 30 

19.05.2022 Смолян, хотелски комплекс 
„Кипарис“ 

30 

31.05.2022 София, хотел „Хемус“ 30 

  

Заявки за участие в семинара  можете да подавате на е-мейл:  veronika@club2000.org  В 

заявката посочете име на участника и фирмата/организацията. 

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 0886 434520. 

Очакваме Ви! 

 
С уважение, 

Борислав Тафраджийски 

Изпълнителен директор на Клуб „Икономика 2000“ 
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