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Семинар 

Кръгова икономика – 
предизвикателства и възможности 

1 

Проект  
«Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – 

гражданското общество в България 
за Европейския зелен пакт» 

 Цели на проекта:  

– да повиши познанията на гражданските организации и 
бизнеса относно кръговата икономика и тяхната 
мотивация и участие в обществения диалог по ключови 
документи и теми на национално ниво, свързани с 
кръговата икономика; 

– да катализира промяна в поведението и прилагане на 
устойчиви модели за кръгова икономика сред 
заинтересованите страни. 
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Проект  
«Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – 

гражданското общество в България 
за Европейския зелен пакт» 

 Дейности по проекта:  

– организиране на публични дискусии и информационни 
кампании,  

– провеждане на обучения консултации, 

– представяне и обмяна на добри практики, 

– иницииране и прилагане на иновативни модели в 
сферата на кръговата икономика. 
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Обучения  
в рамките на проекта 

 Кръгова икономика – предизвикателства и 
възможности – настоящият семинар 

 Кръгова икономика - добри практики  

 Национални и европейски фондове за кръгова 
икономика 
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Инициатива 
Звезден алианс за кръгова икономика 

 Инициатива, която обединява фирми, браншови, 
стопански и неправителствени организации, общини, 
образователни и научни организации, поели доброволен 
ангажимент да спазват принципите на кръговата 
икономика и да работят за тяхното осъществяване. 

https://cestarseed.com/  

 Уеб-платформа, свързваща потребители и фирми, 
предлагащи услуги, стоки и продукти в подкрепа на 
кръговата икономика. 

https://we.cestarseed.com  
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Как да участвате? 

 Присъединете се към „Звезден алианс за кръгова 
икономика“ 

 Подгответе кратка информация в свободен текст, съдържаща: 

– наименованието на фирмата/организацията 

– кратко описание на дейността 

– лого или други представящи я материали 

– ел.поща и телефон за връзка с вас   

 Изпратете информацията на ел.поща: office@club2000.org  

 Включете се в уеб-платформата, ако Вашата фирма 
предлага стоки, продукти и услуги в подкрепа на кръговата 
икономика  
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Цели на семинара 

  Да запознае участниците с: 

– Най-новите политики на Европейския съюз за устойчив 
зелен преход и превръщането му в климатично 
неутрален до 2050 г.  

– Националната политика за преход към кръгова 
икономика  и удължаване на жизнения цикъл на 
продуктите и произтичащите от нея мерки и 
ангажименти.  
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Дневен ред 
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10.00-10:30  Откриване. Встъпителна сесия 

10.30 – 11:15 Европейски зелен пакт 

11.15 – 11:30 Кафе пауза 

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

12.30 – 13:30 Обяд 

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

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

15.00 – 15:30  Кафе пауза 

15.30 – 16:30   Упражнение и дискусия 

16:30 – 17:00 Обобщаване. Следващи стъпки. Закриване. 
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Европейският зелен пакт 
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Какво се случва със света? 

 Планетата Земя е една, но към 2050 г. светът ще 
консумира толкова много ресурси, все едно планетите са 
три  

 Очаква се през следващите 40 години потреблението в 
световен план на материали като биомаса, изкопаеми 
горива, метали и минерали да се удвои 

 Очаква се до 2050 г. количеството генерирани отпадъци 
да се увеличи респективно със 70 %  

 Нараства зависимостта в ЕС  
от вносни горива  
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Какво се случва със света? 

 Едва 12% от суровините, използвани от промишлеността в 
ЕС, произхождат от рециклиране  

 Предотвратяването на образуването на отпадъци, еко-
проектирането, повторната употреба и други мерки могат 
да доведат до: 

– нетни икономии за предприятията в ЕС в размер на 600 
млрд. евро или 8 % от годишния им оборот 

– намаление на общите годишни емисии на парникови 
газове с от 2 до 4 % 
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Парижкото споразумение  
и Планът за климат и енергия 

Парижкото споразумение от 2015 г., прието на Конференцията на страните 
по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата – ограничаване 
на парниковите газове и задържане нарастването на средната температура 
на планетата значително под 2 °С спрямо прединдустриалните нива 

С Глобалният Ковенант от 2019 г.  Европейският съюз се ангажира със 
следните цели за климата и енергетиката до 2030 г.:  

 Намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 40% в 
сравнение с 1990 г. 

 Повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) до поне 32,5% 

 Увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници (ВИ) до 
поне 32% от брутното крайно потребление на енергия в ЕС 

 Осигуряване на минимум 15% ниво на междусистемна 
електроенергийна свързаност между държавите  членки 
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Европейският зелен пакт - характеристики 

 Наричан също Зелената сделка 

 Планът (Пътната карта) на ЕС за устойчив зелен преход и 
постигане на очертаните цели 

 Най-амбициозната досега стратегия на ЕС за справедливо и 
благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и 
конкурентоспособна икономика 

 Цели превръщането на Европейския съюз в климатично 
неутрален до 2050 г. 

 Стреми се към трансформация на линейния индустриален 
модел на ЕС чрез нова промишлена политика, основана на 
кръговата икономика 

 Екологично гражданство и климатична справедливост 
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Европейският зелен пакт - характеристики 

 Базиран още върху: 

 Опазването, съхранението и увеличаването на природния капитал  

 Справедлив и приобщаващ преход - хората на първо място  

 Първи по рода си пакт за обединяването на гражданите в цялото им 
многообразие 

 Националните, регионалните, местните органи, гражданското 
общество и промишлеността следва да работят в тясно 
сътрудничество с институциите и консултативните органи  

 Мащабни действия във всички икономически сектори 

 Одобрен на ниво ЕС през декември 2019 г.  
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Европейският зелен пакт - характеристики 

 нови екологосъобразни технологии 

 иновации в индустрията 

 по-чист и евтин транспорт 

 декарбонизация на енергийния сектор 

 реновиране на сградния фонд 

 земеделска политика 

 устойчиво финансиране 

 и др.  

 силно взаимообвързани 

 колективните ползи и споделените разходи по Сделка 
7 

Европейски зелен пакт – цели 

 Намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. 

 Нулеви нетни емисии до 2050 г. 

 Отделяне на икономическия растеж от използването на природни 
ресурси - независимост 

 Никой човек или регион да не остане изоставен и пренебрегнат от 
настъпващите промени 
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Тематични области на интервенция 

За осъщестяване на прехода, Европейската зелена сделка планира 
мерки за дълбока трансформация в осем направления 

 
 Климат  

 Околна среда и океани 

   

 Енергетика   Транспорт 

   

 Вълна на саниране   Земеделие 

   

 Устойчива индустрия   Научни изследвания 

и иновации 
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 През юли 2021 г. влезе в сила Европейският закон за климата, 
който постави още по-амбициозна цел за страните членки от ЕС 
в сравнение с Парижкото споразумение от 2015 г.  

– постигане на климатична неутралност до 2050 г. и междинна цел 
за намаляване на нетните емисии на ЕС за 2030 г. с поне 55% в 
сравнение с 1990 г. (вместо първоначално приетите 40% 
намаление на емисиите).   

 За постигането на тези цели ЕК подготви предложение за 
законодателен пакет „Подготвени за цел 55“ (Fit for 55).  

 През 2021 г. ЕК одобри Стратегия за адаптация към 
изменението на климата 

– Очертава начините, по които ЕС да се адаптира към неизбежните 
въздействия на променящия се климат и да стане климатично 
устойчив до 2050 г.  - умна, бърза и системна адаптация 

 

КЛИМАТ 
Неутрална по отношение на климата Европа 
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3 основни принципа за прехода към чиста енергия, което ще 
спомогне за намаляване на емисиите на парникови газове и за 
подобряване на качеството на живот на европейските граждани: 

1. Гарантиране на сигурно енергийно снабдяване на ЕС на 
достъпни цени 

2. Изграждане на напълно интегриран, взаимносвързан и 
цифровизиран енергиен пазар на ЕС 

3. Даване на приоритет на енергийната ефективност, 
подобряване на енергийните характеристики на сградите и 
развитие на енергиен сектор, основан до голяма степен на 
енергия от възобновяеми източници 

 

 

  ЕНЕРГЕТИКА 
Преход към чиста, достъпна и сигурна енергия 
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Стратегия на ЕС за вълна на саниране (Renovation Wave) 

 Сградите са сред най-големите енергийни консуматори в 
Европа с отговорност за повече от една трета от емисиите на 
парникови газове 

 Стратегията цели увеличаване интензитета на усилията за 
реновиране в ЕС, за да подсигури приноса на сградния фонд 
към целта за климатична неутралност до 2050 г. и да 
предостави честен и справедлив зелен преход 

 Комисията има за цел най-малко да удвои процента на 
саниране през следващите десет години, така че да се 
постигне по-висока енергийна и ресурсна ефективност и да 
се подобри качеството на живот 

 

ВЪЛНА НА САНИРАНЕ 
Подобряване енергийната ефективност на сградите 
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Стратегия „От фермата до трапезата“ 

За подпомагане постигането на климатична неутралност чрез преход 
към по-устойчив модел на хранителните вериги, ЕС поставя следните 
цели: 

 гарантиране на продоволствена сигурност в условията на 
изменение на климата и загуба на биологично разнообразие; 

 намаляване на отпечатъка на продоволствената система на ЕС върху 
околната среда и климата; 

 укрепване на устойчивостта на продоволствената система на ЕС; 

 оглавяване на световния преход към конкурентоспособна 
устойчивост от фермата до трапезата. 

Предвижда се реформиране на общата земеделска политика, действия 
за органично земеделие, устойчиво ползване на пестицидите, хуманно 
отношение към селскостопанските животни и др. 

ЗЕМЕДЕЛИЕ 
 Здравословна продоволствена система за хората и планетата 
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Моретата, океаните и околната среда са източник на 
природно и икономическо богатство за Европа. 

В рамките на Европейския зелен пакт са изведени следните 
основни приоритети: 

 опазване на биологичното разнообразие и екосистемите 

 намаляване на замърсяването на въздуха, водата и почвата 

 преминаване към кръгова икономика 

 подобряване на управлението на отпадъците 

 осигуряване на устойчивост на секторите на синята 
икономика и рибарството 

ОКОЛНА СРЕДА И ОКЕАНИ 
Опазване на околната среда 
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Стратегия за устойчива и умна мобилност  

ЕК цели да подкрепи прехода към зелена и чиста мобилност и 
предлага четири решения, които да модернизират транспортната 
система на ЕС: 

 увеличаване на свързаността и преминаване на все повече пътници 
към железопътен и речен транспорт 

 подкрепа за въвеждането на зарядни станции, алтернативна 
инфраструктура за горива и нови дигитални технологии 

 поставяне на по-голям фокус върху устойчивата градска мобилност 

 по-лесни възможности за избор на различни варианти за транспорт 
в ефективна мултимодална транспортна система. 
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ТРАНСПОРТ 
 Осигуряване на ефективен, безопасен и екологичен транспорт 
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 За постигане на климатична неутралност и трансформация на 
икономиката чрез изследвания и иновации, ЕК стартира 
Програма „Хоризонт Европа“.  

 Чрез нейните тематични инструменти и огромни финансови 
ресурси се търсят системни промени, така че да се постигне 
неутралност по отношение на климата и да се осигури един 
приобщаващ екологичен и икономически преход. 

 Насърчава се разработването на нови технологии, устойчиви 
решения и революционни иновации и ще се разпространяват 
успешните нови решения в Европа и по света. 
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НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ 
  Към трансформираща промяна 

  

През март 2020 г. Комисията представи: 

 Новата промишлена стратегия на Европа  

Основната й цел е европейската индустрия да стане акселератор и 
активатор на промяна, иновации и растеж. 

Стратегията цели да подпомогне индустрията да намали своя 
въглероден отпечатък, предоставяйки достъпни, чисти 
технологични решения и разработвайки нови бизнес модели. 

 План за действие за кръгова икономика 

Включва над 30 дейности по дизайн на устойчиви продукти, 
кръговост на производствените процеси, овластяване на 
потребителите и публичните купувачи. 

Адресира сектори като електронно и електрическо оборудване, 
батерии, опаковки, текстил, сгради и строителство, храни и др. 
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 УСТОЙЧИВА ПРОМИШЛЕНОСТ 
   Конкурентоспособна, зелена и цифрова Европа 

Въпроси и коментари 
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Законодателен пакет на ЕС 

„Подготвени за цел 55“ 
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Цели и обхват на Законодателния пакет 

 Предложеният Законодателен пакет има за цел да приведе 
законодателството на ЕС в съответствие с целта за намаляване на 
нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г.  

 Пакетът от предложения има за цел да осигури съгласувана и 
балансирана рамка за постигане на целите на ЕС в областта на 
климата, която: 

– гарантира справедлив и социално оправдан преход 

– запазва и засилва иновациите и конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС, като същевременно гарантира равни условия по 
отношение на икономическите оператори от трети държави 

– стои в основата на позицията на ЕС на лидер в борбата с изменението на 
климата в световен мащаб 

 Пакетът включва 12 законодателни предложения и инициативи. 

 Преговорите между страните членки на ЕС по законодателния пакет 
стартираха през есента на 2021 г. 
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Законодателни предложения и инициативи 
  

 Схема на ЕС за търговия с емисии - ЕСТЕ  

 Намаляване на емисиите от сектори извън ЕСТЕ 

 Енергия от възобновяеми източници 

 Енергийна ефективност 

 Инфраструктура за алтернативни горива 

 Стандарти за емисиите на CO2 от леки и лекотоварни автомобили 

 Енергийно данъчно облагане 

 Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите 

 Устойчиви авиационни горива 

 По-екологични горива в корабоплаването 

 Социален фонд за климата 
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Схема на ЕС за търговия с емисии (ЕСТЕ) 

 Цялостен набор от промени в съществуващата схема за търговия с 
емисии на ЕС.  

 Ключовите цели на предложението са: 

– включване на емисиите от морския транспорт в ЕСТЕ 

– постепенно премахване на безплатни квоти за емисии от 
въздухоплаването и от секторите, които трябва да бъдат обхванати 
от механизма за корекция на въглеродните емисии на границите 

– прилагане на глобалната схема за компенсиране и намаляване на 
въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA) 
чрез ЕСТЕ 

– преразглеждане на Резерва за стабилност на пазара, за да се 
поддържа стабилността и доброто функциониране на ЕСТЕ 

 Предлага се също въвеждане на нова самостоятелна схема за 
емисиите от сградите и автомобилния транспорт  

4 

Намаляване на емисиите от сектори извън ЕСТЕ 

 Отнася се за секторите: енергетика, промишлени процеси 
и използване на продукти (които не са включени в ЕСТЕ), 
селското стопанство и отпадъци 

 Предложението включва: 

– Целта за намаляване на емисиите на парникови газове 
на равнище ЕС до 2030 г. трябва да се увеличи от 29% 
на 40% в сравнение с 2005 г. за тези сектори 

– Националните цели съответно да се актуализират 
съобразно новата цел. 

– Да се увеличи естественият поглътител на въглерод в 
целия ЕС (основно горите). 

5 

Енергия от възобновяеми източници 

 Увеличаване на настоящата цел на равнище ЕС за най-малко 32% 
възобновяеми енергийни източници в общия енергиен микс до най-
малко 40% до 2030 г.  

• Специален акцент върху секторите, в които към момента се осъществява 
по-бавен напредък в интегрирането на възобновяемите енергийни 
източници, по-конкретно в областта на транспорта, сградния фонд и 
промишлеността.  

Енергийна ефективност 

• Да се увеличи настоящата цел на равнище ЕС за енергийна ефективност 
от 32,5% на 36 % за крайното и на 39% за първичното 
енергопотребление. 

• Засилени годишни задължения за икономии на енергия  

• Нови правила, насочени към намаляване на потреблението на енергия в 
обществените сгради, както и целенасочени мерки за защита на 
уязвимите потребители. 
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Инфраструктура за алтернативни горива 

 Целта е да се ускори разгръщането на достатъчна инфраструктурна 
мрежа за презареждане на превозни средства с електроенергия 
или с алтернативни горива и да се осигури алтернативно 
захранване. 

 Предложението се отнася до всички видове транспорт и включва 
цели за разгръщане на инфраструктурата.  

Стандарти за емисиите на CO2 

от леки и лекотоварни автомобили 

 Въвеждат се по-високи цели за намаляване на емисиите за целия 
ЕС до 2030 г. и се определя нова цел от 100% за 2035 г.  

 На практика това означава, че от 2035 г. вече няма да е възможно 
да се пускат на пазара в ЕС автомобили или микробуси с 
двигател с вътрешно горене. 
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Енергийно данъчно облагане 

 Предложение за преразглеждане на Директивата относно 
данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията. 

 Директивата определя правилата и минималните акцизни ставки 
за данъчното облагане на енергийните продукти и 
електроенергията, използвани като моторни горива и горива за 
отопление.  

 Преработените минимални ставки за горивата ще гарантират, че 
последните се облагат в съответствие с тяхното енергийно 
съдържание и въздействие върху околната среда, и ще решат 
въпроса с освобождаването от данъци, благоприятстващо 
определени изкопаеми горива и замърсяващи икономически 
сектори.  
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Енергийно данъчно облагане 

 Горивата да се облагат в съответствие с тяхното енергийно съдържание и 
екологични характеристики, а не според обема им. 

 Да се опрости начинът, по който енергийните продукти се категоризират 
за целите на данъчното облагане, за да се гарантира, че най-вредните за 
околната среда горива се облагат в най-голяма степен. Обхванатите от 
Директивата продукти са групирани и класирани в съответствие с техните 
екологични характеристики.  

 Изкопаемите горива, използвани като моторни горива за въздушния и 
морския транспорт в рамките на ЕС, да не бъдат освобождавани вече от 
енергийно данъчно облагане. 

 Освобождаването от данъци за определени продукти и за битово 
отопление да бъде премахнато поетапно, така че изкопаемите горива 
вече да не могат да бъдат облагани под минималните ставки.  
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Механизъм за корекция  
на въглеродните емисии на границите  

 Целта е, при пълно спазване на международните търговски 
правила, да не се допуска усилията на ЕС за намаляване на 
емисиите да бъдат компенсирани с увеличаване на емисиите 
извън неговите граници чрез преместване на производството в 
държави извън ЕС (където прилаганите политики за борба с 
изменението на климата са по-малко амбициозни от тези на ЕС) 
или чрез увеличаване на вноса на продукти с висок въглероден 
интензитет. 

Устойчиви авиационни горива 

 Целта е да се намали екологичният отпечатък на сектора на 
въздухоплаването и да му се даде възможност да помогне на ЕС 
да постигне своите цели в областта на климата. 
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По-екологични горива в корабоплаването  

 Целта е да се намали интензитетът на парниковите газове от 
енергията, използвана от корабите на борда, със 75% до 2050 г., 
като се насърчи използването на по-екологосъобразни горива. 

Социален фонд за климата 

 Насочен към справяне със социалното въздействие и 
въздействието върху разпределението на предложената нова 
схема за търговия с емисии за сградите и автомобилния транспорт.  

 С него се разпределят общо 72,2 милиарда евро за периода 2025-
2032 г. с цел преодоляване на неравномерното въздействие на 
предложената отделна схема за търговия с емисии за тези два 
сектора. 
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Социален фонд за климата 

 Въз основа на социални планове във връзка с климата, които 
ще бъдат разработени от държавите членки, фондът има за 
цел да осигури мерки за подкрепа и инвестиции в полза на 
уязвимите домакинства, микропредприятия и потребители 
на транспортни услуги и да повиши: 

o енергийната ефективност на сградите 

o декарбонизацията на отоплителните и охладителните системи в 
сградите 

o интегрирането на енергията от възобновяеми източници 

o достъпа до мобилност и транспорт с нулеви и ниски емисии 

 Фондът може да покрива и временно пряко подпомагане на 
доходите. 
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Най-нови предложения  на ЕС 

 На 30 март 2022 г. Европейската комисия представи  пакет от 
предложения в рамките на Европейския зелен пакт и Плана за 
действие за кръгова икономика към Стратегията на ЕС за 
кръгова икономика от 2020 г.  

 Целта е превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС, 
насърчаване на кръговите бизнес модели и засилване на 
ролята на потребителите в екологичния преход.  

 Комисията представи  инструментите за преминаване към 
истинска кръгова икономика в ЕС — отделена от зависимостта 
от енергия и ресурси, по-устойчива на външни сътресения и 
зачитаща природата и здравето на хората. 

 Предложенията могат да се обособят в четири основни групи. 
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Най-нови предложения на ЕС 

1. Предложение за Регламент за екодизайн за устойчиви 
продукти.  

С него се въвеждат нови правила, с които почти всички стоки 
на пазара на ЕС да станат по-екологосъобразни, кръгови и 
енергийно ефективни през целия си жизнен цикъл от етапа на 
проектиране до ежедневната употреба, промяната на 
предназначението и края на жизнения цикъл.  

2. Нова стратегия за подобряване трайността, поправяемостта, 
повторната употреба и рециклирането на текстилните 
изделия 

Предложението цели да се преодолее проблемът с бързата 
мода, текстилните отпадъци и унищожаването на 
непродадените текстилни изделия. Текстилната индустрия е 
една от най-замърсяващите и ресурсоемки индустрии със 
значителен негативен отпечатък върху околната среда. 
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Най-нови предложения на ЕС 

3. Третото предложение има за цел да се стимулира вътрешният 
пазар на строителни продукти и да се гарантира, че 
действащата регулаторна рамка за застроената среда е 
подходяща за постигане на целите на ЕС в областта на 
устойчивостта, кръговата икономика  и климата. 

4. И накрая, пакетът включва предложение за нови правила за 
оправомощаване на потребителите в екологичния преход, 
така че те да бъдат по-добре информирани относно 
екосъобразността на продуктите и по-добре защитени срещу 
заблуждаващи твърдения за екосъобразност. 

 
 

Повече информация : 

 на сайта на „Звезден алианс за кръгова икономика“  

https://cestarseed.com/  
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Проект LIFE20 NGO4GD/BG/000017  
„Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – 

гражданското общество в България за 
Европейския зелен пакт“ 

Финансиран от Програма LIFE на Европейския съюз 
 

Кръговата икономика - 
икономика на безкрайните 

възможности 

1 

Кръгова икономика - същност 

 

Кръговата икономика е  

модел  

на производство и потребление, насочен към  

удължаване на жизнения цикъл  

на ресурсите, материалите и продуктите  

и ограничаващ до  

минимум отпадъците  
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Кръгова икономика – характеристики 

 Функционира в противовес на традиционния линеен модел 
„добив-производство-потребление-изхвърляне“ 

 Възможно най-дълго: 
o споделяне 

o заемане  

o повторно използване  

o поправка  

o рециклиране на съществуващи материали и продукти 

 Намалява натиска върху първичните суровини и природните 
ресурси, които са ограничени, и зависимостта от тях 

 Използва вече съществуващи материали и продукти като 
входящи материали за производството и намалява въглеродния 
отпечатък 
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Кръгова икономика – характеристики 

4 

 Функционира като своеобразна затворена система 

 Произвежда функционални, безопасни продукти, по-
ефективни, достъпни, с по-дълъг живот и проектирани за 
повторно използване, поправка и висококачествено 
рециклиране на продукти 

Кръгови бизнес модели 

 Модели за кръгов дизайн  

o Фокусират се върху разработването на съществуващи или нови продукти и 
процеси, които целят оптимизиране на кръговостта.  

o Продуктите се проектират да издържат по-дълго и/или да бъдат лесни за 
поддръжка, ремонт, преработка или рециклиране.  

o Разработват се и/или се използват нови материали – например на 
биологична основа, по-малко ресурсоемки или напълно рециклируеми.   

 Модели за оптимално използване  

o Имат за цел да увеличат стойността и използването на даден продукт по 
време на удължен живот.  

o Основават се на запазена собственост върху продукт и/или поемане на 
отговорност за продукта през целия му полезен живот.  

 Модели за възстановяване на стойност  

o Фокусират се върху максимално възстановяване и рециклиране на продукти 
и материали след тяхното ползване в нови продукти или полезни ресурси, за 
да се намали разхищаването и да се спестят ресурси.  

5 

Ползи от кръговата икономика  

 Намалява използването на природни ресурси, натиска върху 
околната среда и емисиите на парникови газове 

 Прекъсва връзката между икономическия растеж и потреблението 
на ресурси 

 Повишава ресурсната ефективност и намалява материалните 
разходи 

 Повишава сигурността в доставките на суровини и материали и 
конкурентоспособността 

 Намалява разходите за обезвреждане на отпадъци 

 Осигурява развитие на пазара на труда чрез създаване на нови 
работни места 

 Спестява пари на потребителите 

 Стимулира иновации и икономически растеж 
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7 

План за действие за кръгова икономика на ЕС 

 Официалният План на ЕС за кръгова икономика и предстоящи 
промени в регулациите 

 Инициативи по целия жизнен цикъл на материалите и 
продуктите, като се фокусира върху: 

o Устойчиви екодизайни 

o Кръгови икономически процеси 

o Устойчиво потребление 

o Предотвратяване образуването на отпадъците 

o Запазване на ресурсите в икономиката на ЕС за максимално дълъг 
период 
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Цели на Плана за действие 

 Да направят устойчивите продукти норма за ЕС – Директивата за 
екопроектирането - дълготрайност, съдържание на ре-, условия за 
повторна употреба и лесна преработка, закупуването на услуги вместо 
продукти, цифровизация 

 Да овластят потребителите и публичните купувачи - надеждна и полезна 
информация относно показателите за устойчивост на продуктите, 
защитата на потребителите срещу т. нар. екологични заблуди и 
практиките за преждевременно остаряване  

 Да се фокусират върху сектори, които използват най-много ресурси и 
където потенциалът за кръговост е най-висок 

 Да осигурят по-малко отпадъци и повече стойност - нови количествени 
цели, повече разделно събиране и висококачественото рециклиране, 
вторични суровини и др 

 Да направят кръговостта функционална и работеща за хора, региони и 
градове - промишлена симбиоза, биоикономика, цифрови технологии за 
картиране на ресурси, екологосъобразни технологии, новата стратегия за 
МСП, инструментите за финансиране   

 Да водят глобалните усилия в областта на кръговата икономика  
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КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА 

води до 

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ 

на процесите по  

ПРОИЗВОДСТВО 

и  

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Приоритетни области 

 Електроника и ИКТ 

 Акумулаторни батерии и превозни средства 

 Опаковки 

 Пластмаси 

 Текстилни изделия 

 Строителство и сгради 

 Храна, вода и хранителни вещества 

11 

Национален контекст 

 Национален План за управление на отпадъците 2021-2028 г., 
приет от Министерски съвет в 2021 г.  

 Стратегия и план за действие за преход на Република България 
към кръгова икономика за периода 2021-2027 г.   

 Възможност за българския бизнес, публични и 
неправителствени организации, образователни и научни 
институции, граждани, да участват пълноценно в стартиралия 
диалог и действия за промяна на съзнанието, поведенческите 
модели и бизнес процесите, така че всички заедно да 
гарантираме една по-чиста околна среда при устойчив 
икономически растеж 
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Проект LIFE20 NGO4GD/BG/000017  
„Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – 

гражданското общество в България за 
Европейския зелен пакт“ 

Финансиран от Програма LIFE на Европейския съюз 
 

Стратегия за преход към кръгова 
икономика на Република България 

за периода 2021-2027 г. 

1 

Структура на Стратегията 

 Въведение 

 Концепция и принципи за кръгова икономика 

 Политика на ЕС 

 Национален контекст 

 Участници 

 Цялостен подход 

 Визия 

 Стратегически и специфични цели  и мерки за постигането им 

 План за действие 

 Източници на финансиране на Стратегията 

 Условия за успех 
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Участници 

 Обществото трябва да започне да потребява по един по-устойчив начин като 
отчита влиянието на използваните стоки и услуги върху природата 

 Бизнесът следва да бъде двигател на прехода към кръгова икономика чрез 
разработване и прилагане на ресурсно ефективни решения. Освен в 
оптимизацията на производствените процеси и суровините от критична 
важност за ЕС, Стратегията предвижда бизнесът да има водеща роля в 
рециклирането на отпадъци и в оползотворяването на отпадъците от 
строителство и разрушаване и твърди селскостопански отпадъци. 

 Правителството разработва и провежда държавната политика в областта на 
кръговата икономика и създаде необходимите законови рамки, стимули и 
мотивация у бизнеса и обществото за промяна на моделите на поведение към 
устойчивост. 

 Местните власти следва да имат много по-активна роля в усилията за 
насърчаване на кръговостта в икономиката – зелени обществени поръчки, 
приоритет на предотвратяването, повторната употреба и рециклирането на 
битови отпадъци и прилагане на инструменти за тяхното осъществяване. 
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Стратегически и специфични цели 

 СЦ1: Зелена и конкурентоспособна икономика 
 1.1. По-висока производителност на ресурсите 

 1.2. Нови бизнес модели 

 1.3. Свързаност в икономиката  

 1.4. България допринася за доставките на критични суровини 

 СЦ 2: По-малко отпадъци, повече ресурси 
 2.1 По-малко отпадъци 

 2.2 Повече възможности за устойчива употреба 

 2.3 Повече рециклирани отпадъци, по-качествени суровини 

 2.4 Без депонирани отпадъци 

 СЦ 3: Икономика в полза на потребителите 
 3.1. По-добре информирани потребители 

 3.2. Устойчиви модели на потребление 
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План за действие 

 Планът за действие се базира на три ключови подхода: 

o Стимули - В плана за действие се залага основно на коригиране на 
дисбалансите и преодоляване на пречките пред постигането на целите на 
стратегията за кръгова икономика.  

o Информация и пазар - дейности за информация, свързване на пазарните 
участници и образование за преодоляване на идентифицираните недостиг 
на информация и непознаване на практиките, които биха осигурили 
възможности за растеж и заетост. 

o Регулация -  промени в нормативни документи, които ще ускорят процесите 
и ще намалят разходите за инвестиции.   

 Мерките в Плана за действие са: 

o Краткосрочни мерки - 2021-2023 г. 

o Средносрочни мерки - 2024-2027 г. 

o Мерки с постоянен характер – 2021-2027 г. 
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Финансиране на мерките в Стратегията 

 Бизнес 

 Програми, финансирани от Европейските структурни 
и инвестиционни фондове 

 Общински бюджет 

 Държавен бюджет 
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СЦ1. Зелена и конкурентоспособна икономика 
1.1. По-висока производителност на ресурсите 

 Център в подкрепа на бизнеса за преход към кръгова икономика.  

 Технологии за повишена ресурсна ефективност 

 Удължаване срока за кандидатстване за проекти, предвиждащи 
внедряването на нови технологии 

 Анализ на законодателството по издаване на разрешения за 
производство  

 Анализ на комплексните разрешителни за уеднаквяване на подхода 
към сходни отпадъци от производства и евентуалното им последващо 
използване като ресурси в други производства  

 Насърчаване на повторното използване на води 
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СЦ1. Зелена и конкурентоспособна икономика 
1.1. По-висока производителност на ресурсите 

 Финансиране на МСП за въвеждане на ресурсно ефективни технологии 
от преработвателната промишленост, с приоритет хранително-вкусова, 
текстилна, производство на пластмаси и пластмасови изделия, 
акумулатори и батерии  

 Подпомагане на МСП за извършването на анализ на точките на 
интензивно ползване на вода в производствения процес и 
демонстриране на икономическата полза от повторно използване на 
вода  

 Подобряване на информираността на МСП за наличните технологии за 
затваряне на цикъла на употреба на водата 

 Анализ на ефекта от повторното използване на води върху различни 
земеделски култури  

 Анализ на възможностите за прилагане на ценови стимули за повторна 
употреба на вода в предприятията  
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СЦ1. Зелена и конкурентоспособна икономика 
1.2.Нови бизнес модели 

 Финансиране на МСП от преработвателната промишленост за 
въвеждането на екодизайн, приоритетно в ключовите вериги за 
създаване на стойност – електроника, ИКТ, текстил и пластмаси, както 
и за въвеждането на модели, които позволяват ползване на услуги 
вместо продукти 

 Създаване на финансов инструмент за финансиране на проектни 
предложения за екодизайн след изчерпване на финансовия ресурс по 
Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 

 Провеждане на информационни обучителни кампании за бизнеса 

 Изготвяне на програми за специализирано обучение за „зелено“ 
управление и „зелен“ бизнес в професионалните училища или като 
допълнителна квалификация в центрове за професионално обучение 

 Анализ на възможностите за повишаване на изискванията за 
задължително съдържание на рециклирани материали в определени 
продуктови групи и начини за засилване на контрола в строителството  
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СЦ1.Зелена и конкурентоспособна икономика 
1.3. Свързаност в икономиката 

 Разработването и внедряването на  иновации - рециклиращи, 
енергийно и ресурсноефективни технологии 

 Създаването и поддържането на Платформа за резултатите от 
внедрени технологии за ресурсна ефективност, екологични продукти, 
индустриална симбиоза   

 Насърчаване на прилагането на екологични критерии  в 
документациите за обществени поръчки   

 Приемане на решение за приоритетно предоставяне на площите в 
индустриалните зони и паркове на групи от предприятия, които 
участват в индустриална симбиоза 

 Структуриране на финансов инструмент за индустриална симбиоза за 
големи преработвателни предприятия в избрани сектори   

 Проучване приложимостта на технологии за преработване на 
селскостопански отпадъци в ресурси за други производства 

 Изграждането на инсталации за рециклиране и оползотворяване на 
биомаса от селскостопански произход   
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СЦ1. Зелена и конкурентоспособна икономика 
1.4. България допринася за доставките на критични суровини 

 Изготвяне на национален списък на суровините от критично значение 

 Промени в националното законодателство, с които да бъде даден 
приоритет на проучването, добива, преработката и рециклирането на 
суровини, включени в националния списък на суровини от критично 
значение 

 Осигуряване на подходяща институционална организация и капацитет  

 Проучване на потенциала за добив на суровини от критично значение 
при експлоатацията на съществуващи находища и при бъдещи 
проучвателни дейности 

 Преглед на наличната информация и извършване на допълнителни 
проучвания относно съдържанието на суровини от критично значение в 
натрупани отпадъци в закрити обекти  

 Идентифициране на проекти и инвестиционни нужди в областта на 
добива и преработката на суровини от критично значение 

 Прилагането на решения за повишаване на кръговостта и намаляване 
на количествата минни отпадъци 
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СЦ2. По-малко отпадъци, повече ресурси 
2.1. По-малко отпадъци   

 Прилагане на нови бизнес модели за удължаване на полезния живот на 
продукта, поправка и ремонт, използване на платформи за споделяне от 
потребителите 

 Намаляване на хранителните отпадъци и някои категории пластмасови 
изделия и опаковки за еднократна употреба 

 Въвеждане на мерки на общинско ниво за предотвратяване 
образуването на отпадъци и преход към кръгова икономика 

 Възможности за въвеждане на допълнителни по-високи отчисления за 
образувани отпадъци за общини с ниво на образуване на битови 
отпадъци, значително надхвърлящи средните за страната 

 Национално законодателство в областта на пластмасите за еднократна 
употреба 

 Въвеждане на забрана в публичната администрация за използването на 
пластмасови продукти и опаковки за еднократна употреба не по-късно 
от 2026 г. 
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СЦ2. По-малко отпадъци, повече ресурси 
2.1. По-малко отпадъци   

 Мерки за повишаване на количествата и подобряване качеството на 
разделно събираните отпадъци от пластмасови опаковки   

 Приети мерки за предоставяне на информация на потребителите, 
насочена към предотвратяване и устойчиво потребление на 
пластмаси и насърчаване на възможностите за повторна употреба и 
рециклиране чрез координирани и постоянни действия за 
повишаване на общественото съзнание и ангажираност 

 Финансиране и подкрепа за бизнеса и научните организации при 
разработването на технологии и продукти: 

o предотвратяване образуването на пластмасови отпадъци 

o разработване на алтернативни заместващи материали,  

o нови методи за рециклиране на пластмаси,  

o разработване на нови видове пластмаси с по-добри показатели по 
отношение на въздействието върху околната среда, в т.ч. пластмаси на 
биологична основа и биоразградими пластмаси. 
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СЦ2. По-малко отпадъци, повече ресурси 
2.2. Повече възможности за устойчива употреба   

 Общините следва да заложат мерки в общинските си програми за 
управление на отпадъците за следващия програмен период за 
устойчива употреба и повторно използване на продуктите    

 Общините следва да осигурят площадки за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата 

 Засилване на ролята на строителния сектор при управлението на 
строителни отпадъци 

 Пилотен проект за регионална инсталация за третиране и 
рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване 
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СЦ2. По-малко отпадъци, повече ресурси 
2.2. Повече рециклирани отпадъци, по-качествени суровини 

 За различните категории отпадъци - нови по-амбициозни цели за рециклиране, 
както и въвеждането на нови иновативни модели за управление 

 Цялостна промяна в начина на събиране на смесени битови отпадъци и 
постепенно налагане на събиране с индивидуални съдове 

 Преминаване към заплащане на услугите пропорционално на количеството 
и/или обема на отпадъците 

 Разширяване обхвата на изискванията за документиране и отчитане на 
пуснатите на пазара опаковки и количествата разделно събрани, повторно 
употребени, рециклирани и оползотворени отпадъци от опаковки 

 Допълнителни, по-строги изисквания за задължително разделно събиране на 
пластмасови отпадъци, образувани в индустрията, търговски и 
административни обекти. В изискванията за РОП ще бъдат включени и 
пластмасовите фолиа използвани в селското стопанство 

 По-голяма роля на сектора за търговия и предлагане на услуги следва да играе в 
прилагането на мерки за предотвратяване на пластмасовите отпадъци, 
повторна употреба, обратно приемане, разделно събиране и рециклиране. 
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СЦ2. По-малко отпадъци, повече ресурси 
2.3. Повече рециклирани отпадъци, по-качествени суровини 

 Въвеждане на система за задължителен депозит и обратно приемане на 
пластмасови контейнери от PET и евентуално други пластмаси   

 Подкрепа за изграждане на допълнителни мощности за рециклиране на 
определени категории пластмаси, за които не съществува възможност за 
рециклиране в страната 

 Доброволно споразумение между държавната администрация, Камарата на 
строителите в България и НСОРБ за прилагане на мерки за предотвратяване и 
повторна употреба на ОСР  и осигуряване на необходимата инфраструктура за 
третиране и рециклиране 

 Включване на нови категории продукти и отпадъци в изискванията за РОП - 
първоначално за текстилни облекла и обувки и  някои пластмасови продукти и 
изделия за еднократна употреба 

 Достъп до финансиране и подкрепа за въвеждането на нови технологии за 
третиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени 
отпадъци с цел осигуряване на технологични решения и пазари  
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СЦ2. По-малко отпадъци, повече ресурси 
2.4. Без депонирани отпадъци 

 Задължително разделно събиране на био-отпадъците  и водеща роля на 
компостирането и анаеробното разграждане   

 Разширяването на капацитета за механично-биологично третиране на смесени 
отпадъци и изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията  

 Привличането на частния сектор при постигане на целите за рециклиране на 
битови отпадъци и изграждането на съоръжения за третиране на битови 
отпадъци  

 Нов секторен План за управление на утайките от ПСОВ   

 Използване на утайки в земеделието ще бъде ограничено единствено до 
компост произведен от утайки от ПСОВ, отговарящ на изискванията за край на 
отпадъка 

 Финансиране за проекти за разработване и прилагане на нови технологии за 
сепариране, обработка и третиране на отпадъците осигуряващи по-висока 
степен на отделяне на вторични суровини,  

 Платформи за обмен на информация, търсене и предлагане на вторични 
суровини, рециклирани строителни материали и биомаса  
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СЦ3. Икономика в полза на потребителите 
3.1. По-добре информирани потребители 

 Допълнителна информация и обучения за екологичните маркировки, 
сертификационните схеми и тяхната роля при изграждането на кръгова 
икономика. Обученията трябва да бъдат насочени целево към различните 
възрастови и социални групи 

 Всички участници по веригата на доставка да предприемат действия за 
представяне по подходящ начин на екологичните продукти в търговските 
обекти 

 Финансиране на МСП от преработвателната промишленост за екодизайн, 
както и за популяризиране на екологичните продукти и нови модели на 
потребление - приоритетно в ключовите вериги за създаване на стойност 
електроника, ИКТ, текстил и пластмаси.  

 Проучване на механизма и приложимостта на доброволните споразумения 
като инструмент за стимулиране на търговските вериги да предоставят по 
подходящ начин екологични продукти 
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СЦ3. Икономика в полза на потребителите 
3.2. Устойчиви модели на потребление 

 Създаване на центрове за повторна употреба на ключови места в градовете, 
вкл. оформени  като временни пазари.    

 Повишаване на обществената ангажираност за предотвратяване на 
образуването на хранителни отпадъци и участие в системите за разделно 
събиране на биоотпадъци. Участието на населението в системите за разделно 
събиране на био-отпадъци ще бъде от ключово значение за намаляване на 
тяхното количество. 

 Изследване на моделите на поведение чрез съвместни проекти между 
организациите за защита на потребителите и научни организации.  

 Въвеждане на понятието „зелени“ обществени поръчки в допълнителните 
разпоредби към Закона за обществените поръчки   

 Периодична актуализация на Практическото помагало за възлагане на „зелени“ 
обществени поръчки и обучения на общините 
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СЦ3. Икономика в полза на потребителите 
3.3. Социална зелена икономика 

 Предвиждат се възможности за подпомагане на фирмите ангажирани с 
ремонтни дейности да участват в центрове за повторна употреба в 
градовете. Това може да се осъществи чрез публично-частно партньорство 
или да се реализира като общински центрове, финансирани от общинските 
бюджети чрез отчисленията за депониране или други източници на 
финансиране 

 Фирмите, извършващи ремонтни дейности, могат да функционират като 
социални предприятия. Ремонтните дейности могат да удължат живота на 
продуктите и са пример за устойчиви модели за поведение.  

 Дейността на тези предприятия може да бъде подпомогната допълнително 
чрез финансиране на квалификационни курсове на хора от уязвимите групи, 
ангажирани в ремонтната дейност. 
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Въпроси и коментари 
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