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 ЗА ПРОЕКТ MOVECO 

  

 
  
“Вашият отпадък е моето богатство” – Това е мотото на съфинансирания от ЕС проект MOVECO. Шестнадесет партньора от десет дунавски 

страни насърчават транснационалното сътрудничество, за да ускорят прехода към кръгова икономика. Повече информация можете да 
намерите на нашата платформа и на нашия уебсайт. 
 

  

 КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА КАТО МОДЕЛ НА БЪДЕЩЕТО – ОТКРИЙТЕ 

НАШАТА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА! 

  

 

  Имахте ли вече 
възможност да се 

запознаете с наскоро 
стартиралата ни онлайн 
платформа:  

www.danube-goes-
circular.eu? 
  

Тя включва виртуален 
пазар и помага на 
заинтересовани лица, 

предприятия и 
изследователски 
институции от страните от 

Дунавския регион да 
обменят продукти, 
материали и ресурси за 

повторна употреба, както 
и да изграждат мрежи на 
сътрудничество, за 

насърчаване на кръговата 
икономика. 
  

За да посетите нашата 
платформа и за да се  
регистрирате, моля 

натиснете тук. 
  

 

  

 НАБИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В 

РАБОТИЛНИЦИ И ОБУЧЕНИЯ 
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  Търсим малки и средни 
предприятия и други 
заинтересовани страни, 

които биха проявили 
интерес да участват в 
една от нашите 

работилници за кръгова 
икономика в следните 
страни от Дунавския 

регион - Австрия, 
България, Хърватия, 
Германия, Унгария, 

Румъния, Сърбия, 
Словакия, и Словения. 
  

Любопитни ли сте? Моля, 
изпратете ни имейл или се 
свържете с партньорската 

организация във Вашата 
страна – очакваме Ви!  

 

  

 ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА – СВЪРЖЕТЕ СЕ С КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА! 

  

 

  Перални машини под 
наем, екологични 

пластмасови кутии за 
повторна употреба, 
модерни Bluetooth 

говорители от ретро радио 
– това са някои 
иновативни алтернативи 

на сeгашната линейна 
икономика, насърчаваща 
изхвърлянето. Това са 

само част от най-добрите 
практики, които 
представяме в нашата 

пътуваща изложба за 
кръгова икономика в 
четири от страните от 

Дунавския регион. 
  
Благодарение на 

модулния си дизайн, за 
нашата пътуваща изложба 
е лесно да се придвижва 

от едно място на друго. 
Много сме радостни, че 
изложбите в Технологичен 

център Аугсбург в 
Германия и Словенската 
търговско-промишлена 

палата в Любляна бяха 
много успешни. До 
декември 2018 г., 

изложбата ще отвори 
вратите си за посетители 
в Министерство на 

околната страна и 
териториалното 
планиране на Словения в 

Любляна. След това ще 
пътува до Словакия.  
Ако нямата възможност да 

отидете до Любляна, моля 
натиснете тук и тук, за да 
добиете впечатления за 

изложбата. 
 

  

 ИНСТРУМЕНТАРИУМЪТ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА ВЕЧЕ Е 

НАЛИЧЕН 

  

 

  Инструментариумът за 
кръгова икономика е 
безплатен ресурс, който 

може да помогне на 
организации да започнат 
осъществяването на 

кръговата икономика в 
Дунавския регион и да 
разгърнат потенциала си 

за устойчив икономически 
растеж. Тази комбинация 
от различни инструменти и 

материали подобрява 
капацитета на научно-
изследователски 

институции, организации в 
подкрепа на бизнеса, и 
публични органи за 

ускоряване на прехода към 
кръгова икономика.  
За да научите повече за 
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кръговата икономика и да 
откриете иновационния 

инструментариум за 
кръгова икономика на 
проект MOVECO, моля 

посетете нашия уебсайт 
или платформата ни. 
  

(Photo credits: 
Depositphotos Photo-ID: 
180451070 KateNovikova) 

 

  

 ВТОРИ ФОРУМ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО ПРОЕКТ 

MOVECO 

  

 

  Вторият форум на 

заинтересованите страни 
по проект MOVECO ще се 
проведе на 4 декември 

2018 г. в София, България. 
Възможностите и 
предизвикателствата, 

свързани с прехода към 
кръгова икономика са във 
фокуса на втората среща 

на заинтересованите 
страни по проект MOVECO, 
чийто домакин е 

българският партньор по 
проекта – Българската 
търговско-промишлена 

палата. 
По време на срещата ще 
се обсъждат различни 

аспекти на кръговата 
икономика от гледна точка 
на предприятия, 

изследователски 
институции и организации 
от различни сектори. 

Научете повече 
 

  

 ‘КАКВО ОЗНАЧАВА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА ЗА ВАС?’ 

  

 

  Попитахме хората в 
Дунавския регион какво 
означава кръговата 

икономика за тях. И ето 
какви ни казаха те... 
  

Гледайте цялото видео 
  
Бихме искали да 

благодарим на всички, 
които взеха участие в 
нашите интервюта в 

партньорските страни по 
проект MOVECO. Въпреки 
че не беше възможно да 

включим всички приноси, 
бихме искали да кажем 
МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ 

на всеки един от вас! 
 

  

 »ВАШИЯТ ОТПАДЪК Е МОЕТО БОГАТСТВО« - НОВИ ПРИМЕРИ ЗА 

НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА 
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  Имаме удоволствието да 
ви представим нови 

примери за най-добри 
практики, които показват 
кръговата икономика – в 

допълнение на нашата 
брошура! 
  

Моля, проверете нашия 
уебсайт, за да разберете 
как полицейски униформи 

се преработват в чанти, 
как „кафенетата за 
ремонт” събират заедно 

хора, за да поправят 
повредени предмети или 
как „кафето за вкъщи” 

работи по кръгов начин, 
както и много други. 
  

Открийте всички най-
добри практики.  

 

  

 КРАТКИ НОВИНИ ЗА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА 

  

 Най-големият онлайн фестивал за идеи, Disruptive Innovation Festival’ (Фестивал за 
разрушителни иновации), се проведе от 6 до 23 ноември 2018 г. и предложи 
интересни материали. Научете повече. 

 Европейската комисия преразглежда прилагането на правилата на ЕС за отпадъци и 
предлага действия за подпомагане на 14 държави членки да постигнат целите си за 
рециклиране. Прочете повече. 

 Микропластмаси, намерени в човешки изпражнения за първи път. Научете повече. 

 Океани от пластмаса: Членове на Европейския парламент подкрепят забраната на 

ЕС за пластмаса за еднократна употреба от 2021 г. Прочетете повече. 

 Варненският свободен университет в България предлага нова магистърска програма 
„Кръгова икономика”. Научете повече. 

 Китай и ЕС подписаха съвместен меморандум за разбирателство за сътрудничество 
в областта на кръговата икономика на 20-тата среща на върха ЕС-Китай в Пекин на 
16 юли: Прочетете повече.  

 'Проектиране на кръгово общество' – Фондация Ханс Зауер (The Hans Sauer 
Foundation) се обръща към немскоезични проекти да представят своите предложения 
и практики в областта на кръговата икономика. Кандидатстването е възможно от 1 

октомври 2018 г. до 15 януари 2019. Научете повече (на немски език).  

 MOVECO предлага нова блог поредица, която ви предоставя по-задълбочена 
информация относно концепцията за кръгова икономика. Прочетете повече! 

 

  

 СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА 

  

 27 ноември 2018 г. – Аугсбург, Германия: Workshop on Circular Economy (Работилница 

за кръгова икономика) 

 28 – 30 ноември 2018 г. – Брюксел, Белгия G-STIC Conference 2018 (Конференция G-
STIC 2018) – The Global Sustainable Technology & Innovation Conference (Глобална 

конференция за устойчиви технологии и иновации) 

 4 декември 2018 г. – София, България: 2nd MOVECO Stakeholder Forum (Втори форум 

на заинтересованите страни по проект MOVECO) 

 24 – 27 февруари 2019 г. – Антверпен, Белгия: World Resources Forum 2019, Closing 
Loops - Transitions at Work (Форум за световните ресурси 2019, Затваряне на кръга – в 

процес на преходи) 

 12 март 2019 г. – Мюнхен, Германия: Munich Creative Business Week – Workshop 
Circular Economy: Your trash is my treasure (Мюнхенска творческа бизнес седмица – 

Работилница „Кръгова икономика”: Вашият отпадък е моето богатство) 
 

  

 ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И ВИЕ! 
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  Приветстваме всички 
заинтересовани страни, 

които биха искали да 
узнаят повече за 
кръговата икономика в 

Дунавския регион, да 
участват в една от нашите 
работилници и да научат 

за нашите инструменти за 
кръгова икономика, да се 
свържат с нас. 

  
Също така очакваме 
Вашите коментари, 

обратна връзка и снимки в 
нашите платформи в 
социалните медии. 

 

  

 КОНТАКТИ 

  

 

  Координатор на проекта  

Словенска търговско-
промишлена палата 
(Chamber of Commerce and 

Industry of Slovenia) 
Dimičeva 13, SI-1504 
Любляна, Словения 

Ms. Grit Ackermann: 
grit.ackermann@gzs.si 
  
Комуникационна служба  

Баварски изследователски 
съюз (Bavarian Research 

Alliance GmbH) 
Prinzregentenstraße 52, D-
80538 Мюнхен, Германия 

Ms. Rosina Lohmeyer: 
moveco@bayfor.org 
  

Уебсайт: www.interreg-
danube.eu/moveco 
  

Последвайте проект 
MOVECO в социалните 
медии 

      
Проект, съфинансиран с 

фондове на ЕС (ЕФРР, 
ИПП). 

 

  
 

    

 

 
Управляващ орган | Съвместен секретариат  

Széchenyi István tér 7-8 - 1051 Будапеща, Унгария 

Ел. поща: danube@interreg-danube.eu  | Уебсайт: www.interreg-danube.eu  
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