
01 ОКТОМВРИ 2018,СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

Проект MOVECO 
Кръгова икономика в Дунавския регион 

Съфинансиран с подкрепата на ЕС (ЕФРР, ИПП) 
www.interreg-danube.eu/moveco 

MOVECO – Mobilizing Institutional Learning For Better Exploitation of 
Research and Innovation for the Circular Economy 

 Ден на инвеститора 



Основна цел на MOVECO 

MOVECO – Mobilizing Institutional Learning For Better Exploitation of 
Research and Innovation for the Circular Economy 

Съфинансиран с подкрепата на ЕС (ЕФРР, ИПП) 
www.interreg-danube.eu/moveco 

Основната цел на проекта е свързана с разработване на дейности и 
мерки, които да подпомогнат МСП към въвеждане на модела на 
„кръговата икономика“, който създава предпоставки за ефективно и 
ефикасно  използване на природните ресурси чрез намаляване, повторно 
използване, преработка и трансформация на масовите отпадъци в ресурс 
за ново производство. 
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Специфични цели на MOVECO  
 

 
• Изследване и анализ за разширена отговорност на потребителя и степен на развитие 

на научната и развойната дейност в страните от Дунавския регион; 
• Създаване на ясни и предвидими условия за бизнеса да инвестира в посока 

преминаване към кръгова икономика чрез приемане на пакета от мерки за Кръгова 
икономика на ЕК;  

• Подобряване на "зеленото" сътрудничество между науката, бизнеса, различните 
политически и граждански структури; 

• Постигане на заложените цели съгласно «Плана на ЕС за екологични иновации»  и 
ускореното им въвеждане от различните групи иноватори. * Съгласно «Екоиновационния 
индекс» има обособени 3 групи иноватори (иновационни лидери, умерени и скромни). 
България влиза в групата на скромните иноватори; 

• Разработване на три плана за действие  и пътни карти с мерки, дейности и 
предложения за всяка от  групите иноватори; 
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 Дейности на MOVECO  
• Изграждане на електронен портал с европейско и национално законодателство в 

областта на кръговата икономика, с достъп до важни НИРД организации, 
технологични центрове и организации по оползотворяване на отпадъци от Дунавския 
регион; 

• Организирана информационна кампания за ползите от въвеждане на „кръговата 
икономика“; 

• Организиране на пилотни обучения и демонстрационни инициативи за МСП, свързани 
с ефективно използване на ресурси и ефективно управление на отпадъци; 

• Виртуална изложба на „добри практики“  в  областта на кръговата икономика от 
Дунавския регион;  

• Изготвяне на транснационална планове за действие и пътни карти с мерки и 
препоръки за ускорен преход към кръгова икономика; 

• Организиране на международен форум в София  на 4 и 5 декември, свързан с 
развитието на кръговата икономика в региона, с участието на всички партньори и 
заинтересовани институции и организации от Дунавския регион. 
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Постигнати резултати: 

 
• Издадена брошура с добри практики за кръгова икономика в 

Дунaвския регион; 
 

 
• Изградена мрежа от български организации и фирми, които 

работят в сферата на кръговата икономика; 
 

 
• Разработен SWOT анализ за състоянието на кръговата икономика 

в контекста на научната и изследователска дейност; 
 

  
• Разработен доклад за съществуващите схеми за събиране на 

отпадъци и прилагане на принципите „Разширена отговорност на 
производителя” и „Замърсителят плаща”. 
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Платформата е достъпна на http://danube-goes-circular.eu/ и 
съдържа следните четири секции: 
 
• Виртуален пазар за обмен на ресурси, материали и продукти 

за повторна употреба; 
• Мрежи за сътрудничество и дискусионен форум за научно-

изследователска дейност, сътрудничество и съвместни 
инициативи между заинтересованите  страни от Дунавския 
регион; 

• Инструментариум за осъществяване на идеи на „кръговата 
икономика“ от заинтересовани компании и организации; 

• Информация по теми като разширена отговорност на 
производителя и контактни данни на местни експерти в 
областта на кръговата икономика. 
 

Постигнати резултати 
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Уебсайт на проект MOVECO и участие в 
социалните медии  

https://www.facebook.com/Moveco.Danube/ 

https://twitter.com/moveco_interreg?lang=en 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco 
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Консорциум на проекта 
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Координатор на проекта – 12 организации от 10 страни 

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (Словения) 

 

Партньори по проекта 
Bavarian Research Alliance GmbH  (Германия) 
Българска търговско-промишлена палата (България) 
Business Upper Austria (Австрия) 
Chamber of Commerce and Industry Bistrita-Nasaud (Румъния) 
Cluster of Environmental Technology Bavaria (Германия) 
Europa Consortium Regional Development Non-profit Ltd. 
(Унгария) 
Institute Mihajlo Pupin (Сърбия) 
Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic 
of Slovenia (Словения) 
Slovak Business Agency (Словакия) 
Slovak University of Agriculture in Nitra (Словакия) 
Tera Tehnopolis Ltd. (Хърватия) 

 
Асоциирани стратегически партньори 
Agency for Innovation and Technology Transfer (Молдова) 
City of Osijek (Хърватска) 
Ministry of Economy of the Slovak Republic (Словакия) 
Science and Technology Park Belgrade (Сърбия) 
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Българска Търговско-Промишлена Палата 

Дирекция „Европейска интеграция и проекти“ 

E-Mail: projects@bcci.bg 

Телефон: 02/8117508 

Уебсайт: www.bcci.bg 
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