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Семинар

Кръгова икономика –

добри практики



Проект 
«Кръгова икономика за устойчиво бъдеще –

гражданското общество в България
за Европейския зелен пакт»

▪ Цели на проекта:

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

– да катализира промяна в поведението и прилагане на 
устойчиви модели за кръгова икономика сред 
заинтересованите страни.



Дейности по проекта

▪ Организиране на публични дискусии и 
информационни кампании

▪ Провеждане на обучения и консултации

▪ Представяне и обмяна на добри практики

▪ Иницииране и прилагане на иновативни модели 
в сферата на кръговата икономика



Обучителни модули 
в рамките на проекта

I. Кръгова икономика – предизвикателства и 
възможности

II. Кръгова икономика - добри практики 
настоящият семинар

III. Национални и европейски фондове за кръгова 
икономика - предстоящ



Инициатива
Звезден алианс за кръгова икономика

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

https://cestarseed.com

https://cestarseed.com/


Уеб-платформа

▪ Свързва потребители и фирми, предлагащи услуги, стоки и 
продукти в подкрепа на кръговата икономика.

https://we.cestarseed.com

https://we.cestarseed.com/


Как да се възползвате?

▪ Участвайте в организираните обучения

▪ Присъединете се към „Звезден алианс за кръгова
икономика“

➢ Подгответе кратка информация в свободен текст – наименование 
и лого на фирмата/организацията, кратко описание на дейността, 
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

➢ Платформата е отворена за всички фирми, които предлагат 
продукти и услуги в сферата на кръговата икономика.

➢ За да се включите, изпратете  кратко описание на фирмата и 
предлаганите от вас продукти/услуги в сферата на кръговата 
икономика на ел.поща: office@club2000.org

mailto:office@club2000.org
mailto:office@club2000.org




Наръчникът
➢ е предназначен за всички, които имат интерес и желаят да 

предприемат действия за прилагане на принципите и 
модела на кръгова икономика

➢ представя  успешни и иновативни дейности и модели, 
отвели множество компании и градове на различно ниво 
на конкурентно предимство, базирано на кръговата 
икономика

➢ представя примери за превръщане на иновативни идеи за 
кръгова икономика в успешно стартиращ и растящ бизнес

➢ включва над 240 практики от държави от цял свят



Структура на Наръчника

▪ Кръгови практики и модели за бизнеса
– добри практики и модели за кръгова икономика, прилагани от 

бизнеса  – както от големи международни компании, така и от малки 
фирми и стартъп компании

– практики и нови кръгови модели от широк набор от браншове на 
икономиката, обособени в отделни секции

▪ Кръгова икономика за градовете
– добри практики и модели за кръговост за развитие на градовете, 

гарантиращи чиста околна среда за гражданите и подходящи условия 
за растеж на бизнеса.

▪ Сътрудничество и добри организационни практики
– добри практики и инициативи  за осъществяване  на сътрудничество –

на глобално, национално и регионално ниво и крос-секторно 
сътрудничество в областта на кръговата икономика

▪ Кръгови практики на индивидуално ниво
– утвърдени модели и полезни примери на личностно потребителско 

поведение



Цели на семинара

▪ Да запознае участниците с успешни практики и модели от 
кръговата икономика, прилагани от бизнеса, публичните 
власти и граждански организации  

▪ Да улесни участниците да рационализират и да 
трансформират своята дейност, за да отговорят на новите 
насоки за развитие.



Дневен ред

Първи ден

10.45 - 11:00 Регистрация

11.00 - 11:45 Откриване. Встъпителна сесия

11.45 - 12:30 Европейски зелен пакт и кръгова икономика

12.30 - 13:30 Обяд

13.30 - 15:00 Устойчиви продуктови дизайни 

15.00 - 15:30 Кафе пауза

15:30 - 16:30 Кръгови бизнес модели 

16.30 - 17:00  Обобщение и коментари

Втори ден

10:00 - 11:00 Иновативни кръгови модели и услуги

11:00 - 11:30 Кафе пауза

11:30 - 12:00 Внедряване на нови технологии

12:00 - 12:30 Кръгова вода

12:30 - 13:30 Обяд

13:30 - 15:00
Опакована устойчивост или устойчиво 
опаковане

15:00 - 15:30 Кафе пауза

15:30 - 16:30 Добри практики на индивидуално ниво

16:30 - 17:00 Дискусия. Обобщение на семинара
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