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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Дата: 21 май 2019 г. 

Кръгова икономика: Съфинансираният със средства на 
ЕС проект MOVECO представи Награди за иновация и 
Транснационална стратегия за кръгова икономика 

  
София – На 14 май 2019 г., в Ars Electronica Center в гр. Линц, Австрия се състоя закриващата 
конференция на съфинансирания със средства на ЕС проект MOVECO, преминала под 
мотото “The Danube goes circular”. Около 70 участника от десет страни от Дунавския регион 
имаха възможността да обменят вижданията си за кръговата икономика. Партньорите по 
проект MOVECO представиха постигнатите резултати, сред които са Транснационална 
стратегия за кръгова икономика в Дунавския регион, както и пътуваща изложба, посветена 
на тази тема. Конференцията завърши с церемония по награждаване, по време на която 
партньорите по проекта обявиха победителите в Наградите за иновация на проект 
MOVECO. 

Първото издание на Наградите за иновация на проект MOVECO отличи постиженията на 
компании с иновативни продукти и услуги в областта на кръговата икономика. В 
надпреварата се включиха 65 фирми от страните, участващи в проекта – Австрия, 
България, Германия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Сърбия, като 
всички участници представиха креативни идеи, ориентирани към бъдещето. 
Международно жури от експерти в областта на кръговата икономика от гореизброените 
страни избра 15 финалиста, които бяха представени на конференцията.  
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Производителят на  мебели DONAR d.o.o. (Словения) спечели категорията “Кръгов дизайн 
на годината”, докато онлайн платформата Refurbed (Австрия), която служи за поправка и 
повторно продаване на използвани електронни устройства получи наградата за “Кръгова 
иновация на годината”. В категорията “Продукт на 2019 г.”, три компании впечатлиха 
международното жури: Ponio (Словакия), със своите компостиращи контейнери за 
козметика; Cupffee (България), със своите ядливи вафлени чаши за кафе; и Lorenz 
GmbH & Co.KG (Германия), със своите рециклируеми интелигентни водомери. 

Транснационална стратегия и пътни карти за кръгова икономика в Дунавския регион 

 

Под ръководството на Министерството на околната среда и териториалното планиране на 
Словения, партньорите по проект MOVECO разработиха Транснационална стратегия за 
ускоряване на прехода към кръгова икономика в Дунавския регион, насочена към 
политиците. Чрез нови бизнес модели и подходи кръговата икономика допринася за 
интелигентен и устойчив растеж в региона, създаване на работни места и намаляване на 
социалните и икономически неравенства между страните.  

Стратегията се фокусира върху три отпадъчни потока:  излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване,  негодни за употреба батерии и акумулатори, и отпадъци от 
опаковки. В същото време, Стратегията предлага мерки и дейности за производители и 
оператори на отпадъци, както и за домакинства и потребители. На основата на стратегията, 
партньорите изготвиха пътни карти с конкретни препоръки за действие.  

Antonija Božič Cerar, експерт по въпросите на околната среда в централата на MOVECO в 
Търговско-промишлената палата на Словения, изрази задоволството си от резултатите на 
проекта: “Беше удоволствие да съберем иновативни и креативни бизнес идеи и проекти, 
свързани с по-ефективно, кръгово използване на ресурси. Надяваме се, че тези примери 
ще вдъхновят други компании, обмислящи как да подходят към прехода от линейни към 

http://www.interreg-danube.eu/moveco
http://donar.si/
https://www.refurbed.de/
https://ponio.sk/pages/kde-nas-kupite
https://www.cupffee.me/
https://www.lorenz-meters.de/en/
https://www.lorenz-meters.de/en/
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кръгови модели на производство и също така ще спомогнат за повишаване на 
осведомеността, че този преход е постижим за по-широката общност.”  

Участниците в конференцията също имаха възможност да посетят пътуващата изложба, 
която представя продукти и решения на компании от Дунавския регион, които са 
затворили цикъла в управлението на ресурси и успешно осъществяват визията за кръгова 
икономика, опазваща ресурсите.   

За проект MOVECO 

 

Финансиран от Interreg Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ на 
Европейския съюз, MOVECO (www.interreg-danube.eu/moveco) повишава осведомеността 
за кръговата икономика сред компании, университети и изследователски институции, 
държавни органи, институции за икономическо развитие и граждани. От декември 2016 до 
август 2019 г., 16 партньори от десет страни от Дунавския регион1 работят заедно, за да 
насърчат познанията за кръгова икономика и да подобрят рамковите условия за продукти 
и бизнес модели на кръговата икономика в региона.  

Консорциумът на проекта разработи онлайн платформа (www.danube-goes-circular.eu) с 
виртуален пазар, предназначена да подкрепи сътрудничеството между компании и 
изследователски институции, да насърчи повторната употреба на продукти и суровини и 
да стимулира индустриални симбиози. Проектът се координира от Търговско-
промишлената палата на Словения. Българският партньор в консорциума е Българската 
търговско-промишлена палата. 

                                                             

1 Консорциумът на проекта се състои от представители от следните страни от Дунавския 
регион: Австрия, България, Германия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, 
Молдова и Сърбия. 

http://www.interreg-danube.eu/moveco
http://www.interreg-danube.eu/moveco
http://www.danube-goes-circular.eu/
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За Българската търговско-промишлена палата (БТПП) 

БТПП (https://www.bcci.bg/) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, 
насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове. 
Чрез работата си БТПП допринася за развитието на международното икономическо 
сътрудничество и оказва съдействие за европейската и международна интеграция на 
България. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, 
автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични 
взаимоотношения сред бизнес – средите. 

Повече информация 

www.danube-goes-circular.eu  
www.interreg-danube.eu/moveco  

За контакти  

Мариана Танчева 
Тел.: 02 8117 508 
Ел. поща: mtancheva@bcci.bg  
Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ 
Българска търговско-промишлена палата 
ул. Искър 9 
1058 София, България 
 
Grit Ackermann 
Tel.: +386 1 5898 418 
Email: grit.ackermann@gzs.si  
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia 
Dimičeva 13 
SI-1504 Ljubljana, Slovenia 
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