
 
  

Този документ е изготвен в рамките на проект „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – 

гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“, съфинансиран от Програма LIFE 

на Европейския съюз. Информацията в този документ отразява само вижданията на авторите. 

Изпълнителна агенция по климата, инфраструктурата и околната среда на ЕС не носи 

отговорност за използването на информацията в документа. 
 

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОН-ЛАЙН СЕМИНАРИ 

ТЕМА: КРЪГОВА ИКОНОМИКА 

 

В началото на месец февруари ще се проведат три обучителни модула, посветени на кръговата 

икономика: 

1. „Кръгова икономика – предизвикателства и възможности“ - 2 февруари 2023 г. 

2. „Кръгова икономика - добри практики“ - 7 - 8  февруари 2023 г. 

3. „Мобилизирането на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ - 

9-10 февруари 2023 г. 

За участие в обученията НЕ СЕ заплаща такса.  

Участниците в он-лайн обученията ще получат сертификат за участие. 

Обучителните модули се разработиха в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво 

бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE 

STARSEED), който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС. 

Бенефициент по проекта е Клуб Икономика 2000 – неправителствена организация в обществена 

полза (http://www.club2000.org/bg/home.html).  

За постигане целите на проекта се проведоха присъствени обучения по посочените по-горе три 

модула  в София, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Смолян, в 

периода април-декември 2022 г.  Поради големия интерес и за да се повиши осведомеността за 

кръговата икономика сред по-широк кръг от участници, в допълнение ще се проведат  и  он-

лайн обучения и по трите модула. 

Към настоящата покана е приложен дневен ред за всеки от модулите. 

За повече информация  можете да се обръщате към г-жа Вероника Шопова, тел. 0886434520 и 

e-mail: veronika@club2000.org. 

Линкът за присъединяване във виртуалната стая на он-лайн обученията е: 

https://clubeconomika2000.my.webex.com/clubeconomika2000.my-

en/j.php?MTID=m413dd82c9a801b7f812c99e4f85316c7 

Очакваме Ви! 

С уважение: 

Борислав Тафраджийски 

Изпълнителен директор на Клуб „Икономика 2000“  

http://www.club2000.org/bg/home.html
mailto:veronika@club2000.org
https://clubeconomika2000.my.webex.com/clubeconomika2000.my-en/j.php?MTID=m413dd82c9a801b7f812c99e4f85316c7
https://clubeconomika2000.my.webex.com/clubeconomika2000.my-en/j.php?MTID=m413dd82c9a801b7f812c99e4f85316c7
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СЕМИНАР 

„Кръгова икономика – предизвикателства и възможности“ 

ДНЕВЕН РЕД 

2 февруари 2023 г. 

 

10.00 – 10:10 Откриване. Встъпителна сесия 

10.10 – 10:25 Европейската зелена сделка 

10:30 – 10:55 Законодателен пакет на ЕС  „Подготвени за цел 55“ 

11.00 – 11:15 Кръговата икономика – същност, принципи и 

приоритетни области 

11:20 – 11:55 Стратегията и план за действие за преход към 

кръгова икономика на Република България, 2021-

2027г 

12:00 – 13:00 Отговори на въпроси и дискусия. 

 Обобщаване. Закриване. 
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СЕМИНАР 

„Кръгова икономика – добри практики“ 

ДНЕВЕН РЕД 

7 - 8 февруари 2023 г. 

 

7 февруари 

 

10.00 - 10:10 Откриване. Встъпителна сесия 

10.10 - 10:45 Устойчиви продуктови дизайни 

10:50- 11:20 Кръгови бизнес модели 

10:25 – 11:55 Иновативни кръгови модели и услуги 

12.00 - 13:00   Отговори на въпроси и коментари 

 

8 февруари 

 

10:00 - 10:20 Внедряване на нови технологии 

10:25 - 10:45 Кръгова вода 

10:50 - 11:35 Опакована устойчивост или устойчиво опаковане 

11:40 – 11:55 Добри практики на индивидуално ниво 

12:00 – 13:00 Отговори на въпроси и дискусия. 

Обобщаване. Закриване 
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СЕМИНАР 

„Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ 

9-10 февруари 2023 г. 

ДНЕВЕН РЕД 

 

9 февруари 

10.00 – 10:10 Откриване. Встъпителна сесия 

10.15 – 10:45 Обзор на възможностите за финансиране на проекти за кръгова 

икономика 

10:50 - 11:15 Работа с ИСУН 

11.20 – 11:55 Национални програми с финансиране от ЕС (Околна среда, 

Транспортна свързаност, Развитие на регионите, Иновации и 

Конкурентоспособност, Развитие на земеделието и селските 

райони) 

12:00 – 13:00 Почивка за обяд 

13.05 – 13:30 План за възстановяване и устойчивост 

13.35 – 14:30 Отговори на въпроси и коментари 

10 февруари 

10:00 -10:40 Програми с директно европейско финансиране - Програма ЛАЙФ 

на ЕК 

10.45 – 11:20 Програми с директно европейско финансиране – Програма 

Хоризонт Европа и Иновационен фонд 

11.25 – 11:45 Други финансиращи програми - в това число Фонд за справедлив 

преход, Норвежка програма и програма INTERREG и др. 

11:50 – 12.30 Отговори на въпроси и дискусия.  

Обобщаване. Закриване. 

 


