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 ЗА 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. 
 www.interreg-danube.eu/moveco 
 

  
 » ВАШИЯТ ОТПАДЪК Е МОЕТО БОГАТСТВО « - НАЙ-ДОБРИТЕ 

ПРАКТИКИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА 

  

 

  Какво е общото между четките за зъби, 

флаконите за полиуретанова пяна и старите 
картонени кутии за напитки? Това са три от 

деветте най-добри практики на кръговата 
икономика, представени от проект MOVECO в 

неговата нова брошура “Вашият отпадък е 
моето богатство”. 

  
Брошурата показва продукти и бизнес 

модели, които вече успешно прилагат 
кръговата икономика на практика. Те служат 

като модели за компаниите и ги насърчават 
сами да се ангажират с теми като: затваряне 

на материалните потоци; избягване на 
отпадъци; използване на вторични суровини; 

опазване на ресурси – докато в същото 
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време се спестяват пари или развиват нови 
бизнес идеи. Брошурата, както и повече от 

най-добрите практики са достъпни 
онлайн тук. 

 

  
 ПЪРВИ ФОРУМ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО ПРОЕКТ 

MOVECO 

  

 

  Възможностите и предизвикателствата, 

свързани с прехода към кръгова икономика 
бяха във фокуса на първата среща на 

заинтересованите страни по проект 
MOVECO, чийто домакин беше хърватския 

партньор по проекта Тера Технополис ООД 
(Tera Tehnopolis Ltd). 

  
Около 50 участника от десет дунавски страни 

се срещнаха в гр. Осиек, Хърватия на 06 
декември 2017 г., за да обсъдят различни 

аспекти на кръговата икономика от гледна 
точка на компании, изследователски 

институции и организации от различни 
сектори.  

 
Прочетете повече 

 

  
 ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТНОСНО MOVECO  

  

 

  Ние сме готови да популяризираме MOVECO 

в Дунавския регион! Разгледайте и се 
запознайте с нашите комуникационни 

материали, достъпни онлайн – и ги 
споделете, ако искате! 

  
Нашите плакат, рол банер и брошура са 

готови и са на път да влязат в употреба при 
организиране на събития и срещи от 

партньорите по проект MOVECO. Гледахте ли 
вече нашия кратък филм за MOVECO? Той 

Ви предоставя първоначални насоки относно 
идеята зад нашия проект и мисията ни да 

осъществим преход към кръговата икономика 
в Дунавския регион. 
Разберете повече 

 

  
 ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ДОКЛАДИ ОТНОСНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И 

РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА И 

СХЕМИ ЗА РАЗШИРЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
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  Нашите два транснационални доклада са 
публикувани! Те предоставят кратка обща 

информация, ако искате да научите повече за 
изследователската и развойна дейност в 

областта на кръговата икономика и за 
разширената отговорност на производителя в 

Дунавския регион. 
  

Така че, ако искате да разберете кои 
организации за изследователска и развойна 

дейност са активни в областта на кръговата 
икономика, как са обвързани стратегическите 

документи на ЕС на национално ниво и как 
схемите за разширена отговорност на 

производителя въздействат върху 
иновациите в Дунавския регион– изтеглете 

докладите сега! 
  

 

  
 ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ В РАМКИТЕ НА MOVECO  

  

 

  Централна част от MOVECO е обменът 

между партньорите по проекта, целящ да 
улесни ученето един от друг и да се работи 

заедно за прехода към кръгова икономика – 
например като се подготви мобилната 

изложба, която ще обиколи региона или се 
работи съвместно върху инструментариума 

на MOVECO. 
  

Прочетете кратките ни доклади за два от 
трите ни вече осъществени обмена на 

персонал и очаквайте повече подобни 
обмени да последват в предстоящите 

месеци.  
 

Научете повече тук и тук. 
 

  
 СРЕЩНЕТЕ СЕ С ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА MOVECO НА ИЗЛОЖЕНИЕ IFAT 

2018! 

  

 

  Срещнете се с нас на IFAT, водещия 

световен търговски панаир за управление на 

води, канални води, отпадъци и суровини, 
който ще се проведе от 14 до 18 май 2018 г. в 

гр. Мюнхен, Германия! 
  

Щандът на MOVECO ще се намира в Зала A4 
Щанд 151/250, организиран от Клъстера за 

екологични технологии Бавария (Cluster of 
Environmental Technology Bavaria) и 

Баварския изследователски съюз (Bavarian 
Research Alliance). Няколко проектни 

партньора от консорциума ще се 
присъединят през седмицата на изложението 

и очакват да се срещнат с Вас.  
Разберете повече 

 

  
 КРАТКИ НОВИНИ ОТНОСНО КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА 
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 През януари 2018 г., първата по рода си Европейска стратегия за пластмасите в кръговата 

икономика беше приета, която цели да промени начина по който пластмасовите продукти са 
проектирани, използвани, произвеждани и рециклирани в ЕС. Научете повече  

 Службата на ЕП за парламентарни изследвания публикува проучване за кръговата 
икономика. Повече информация 

 Кръговата икономика е във фокуса на Работен документ на Хоризонт 2020, публикуван през 
октомври 2017 г.: “Свързване на икономическите и екологичните ползи – кръговата 

икономика”. Разберете повече 
 

  
 СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА 

  
 Март 19 – 20, 2018 г. – Берлин, Германия: Берлинска конференция за рециклиране и 

суровини (Berliner Recycling- und Rohstoffkonferenz)  

 Май 10 – 11, 2018 г. – Костаневица на крки и Марибор, Словения:Трета конференция за кръгова 

промяна: Разгръщане на пътни карти за кръгова икономика (3rd Circular Change Conference: 
UNFOLDING CIRCULAR ECONOMY ROADMAPS) 

 Май 14-18, 2018 г., Мюнхен, Германия: Водещият световен търговски панаир за управление на 
води, канални води, отпадъци и суровини (IFAT – the World’s Leading Trade Fair for Water, Sewage, 

Waste and Raw Materials Management) - посетете MOVECO в Зала A4 Щанд 151/250 

 Май 18, 2018 г. – София, България: Форум „Кръгова икономика и чисти технологии“ (Circular 

economy and clean technologies) 

 Май 30 – 31, 2018 г. – Тронхайм, Норвегия: Конференция за кръговата икономика (Circular 
Economy Conference) 

 Юни 1 – 11, 2018 г. – По целия свят: Дни на Open Source кръговата икономика (Open Source 
Circular Economy Days) 

  
Нашият уебсайт постоянно публикува предстоящи събития, свързани с кръговата 

икономика. Повече информация  
 

  
 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУГИ ПРОЕКТИ 

  
 CrowdStream: CROWDfunding to mainSTREAM innovation (Краудфъндинг в подкрепа на 

иновациите) 

 Made in Danube: Transnational Cooperation to transform knowledge into marketable products and 

services for the Danubian sustainable society of tomorrow (Транснационално сътрудничество за 
превръщане на знанието в продаваеми продукти и услуги в подкрепа на устойчиво общество на 

утрешния ден в Дунавския регион) 

 R2π - tRansition from linear 2 circular (Преход от линейна към кръгова икономика) 
 

  
 ВКЛЮЧЕТЕ СЕ 

  
Приветстваме всички заинтересовани страни, които биха искали да знаят повече за кръговата 

икономика в Дунавския регион, да научат за най-добрите практики, или които биха искали да 
допринесат с информация или да зададат въпроси, да се свържат с нас. 

Също така очакваме и Вашите коментари, обратна връзка и споделени линкове и снимки на 
нашите профили в социалните медии. 

 
 

  
 КОНТАКТИ 
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  Координатор на проекта: 
Търговско-промишлена палата на Словения 

Dimičeva 13, SI-1504 Любляна, Словения 
Ms. Grit Ackermann: grit.ackermann@gzs.si 

  
За контакти: Българска търговски-

промишлена палата, партньор по проекта 
Г-жа Мариана Танчева 

Тел.02 988 3482 
Е-mail:mtancheva@bcci.bg 

Уебсайт: www.interreg-danube.eu/moveco 
  

Последвайте новостите по проект MOVECO 

в социалните медии 

  

       

Проект, съфинансиран от ЕС (ЕФРР, ИПП) 
 

  
 

    

 

 
Управляващ орган | Съвместен секретариат  

Honvéd utca 13-15 – 1055 Будапеща, Унгария 

Имейл адрес: danube@interreg-danube.eu  | Уебстраница: www.interreg-
danube.eu 
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