
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

Семинар

„Мобилизиране на национални и европейски 
фондове за кръгова икономика“

Трети модул



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 (приключил)

II. Кръгова икономика - добри практики 
(приключил)

III. Национални и европейски фондове за кръгова 
икономика - настоящият семинар



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. Вече редица
фирми и организации са партньори на инициативата.

▪ Стратегически партньори – БСК и БТПП

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


Дневен ред

Първи ден
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 Обзор на възможностите за финансиране на проекти за кръгова 
икономика

11.15 – 11:30 Кафе пауза
11:30 – 12:30 Работа с ИСУН

12.30 – 13:30 Обяд в хотела
13:30 – 15:00 Национални програми с финансиране от ЕС (Околна среда, Транспортна 

свързаност, Развитие на регионите, Иновации и Конкурентоспособност, 
Развитие на земеделието и селските райони)

15.00 – 15:30 Кафе пауза
15.30 – 17:00 План за възстановяване и устойчивост

Втори ден
9.30 – 10:00 Регистрация

10:00 – 10:45 Програми с директно европейско финансиране - Програма LIFE на ЕК
10.45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 11:30 Програми с директно европейско финансиране – Програма Хоризонт 

Европа и Иновационен фонд
11.30 – 12:15 Други финансиращи програми - в това число Фонд за справедлив 

преход, Норвежка програма и програма INTERREG и др.
12:15 – 12.30 Обобщаване. Следващи стъпки. Попълване на кратка анкета. Закриване.
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