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“Your trash is my treasure” - “Твоят боклук е моето съкровище“ 

Какво е общото между четките за зъби, опаковките от полиуретанова пяна и старите 

картонени кутии за напитки? Това са  три от общо деветте практически примери за 

ефективно използване на ресурси чрез кръговата икономика, представени в новата брошура 

на европейския проект МОВЕКО. 

Аугсбург, Германия, 11 декември 2017г. Брошурата „Твоят боклук е моето съкровище“ 

показва продукти и бизнес модели, които се прилагат успешно в кръговата икономика. Те 

служат като модели за компаниите, даващи примери за: затваряне на цикъла чрез 

използване на материали (кръгова икономика), избягване пилеенето на отпадъци, 

използване на вторични суровини, защита на ресурсите и в същото време спестяване на пари 

и развитие на нови бизнес идеи. 

„Мисли кръгово- от линейна до кръгова икономика“ 

В традиционната, линейна икономика, отпадъците са унищожавани или изхвърляни  в 

земята след употреба. Като резултат, ресурсите и материалите, вложени в тези продукти са 

изгубени. Кръговата икономика, от друга страна, цели да затвори цикъла, стремейки се да 

използва отново ресурсите във вложените продукти. В този случай са необходими  продукти, 

които могат да бъдат лесно използвани повторно, поправени или рециклирани по 

екологично щадящ начин. Като пример може да посочим кафето, което може да бъде 

превърнато в химикалки и старият плат за направата на нови чанти. Повторното използване 

на материали става модерно: запазва ресурсите в перспектива и подпомага да се избегне 

пилеенето на отпадъци. 

„Най-добрите практики от брошурата МОВЕКО показват предимствата при използването на 

кръговата икономика или как да мислиш „кръгово“.  "Затварянето на циклите при 

използването на материали е жизнено важно за устойчивото бъдеще на нашата планета“, 

казва Грит Акърман, координатор на проекта МОВЕКО. „Тези примери са само незначителна 

част от селекцията,  публикувана на сайта на проекта.  МОВЕКО също така осигурява на 

всички заинтересовани страни, имащи отношение към ефективното оползотворяване на 

суровините,   различни материали, примери и иновативни практики, контактна мрежа на 

иноватори и друга полезна информация, свъзана с  инструментите за прилагане на кръговата 

икономика.“ 

Брошурата е достъпна онлайн на http://www.interreg-danube.eu/approved-

projects/moveco/section/best-practice  

Допълнителни публикации ще бъдат качени скоро, които ще дадат информация за 

разработения идеен инструментариум по проекта. 

МОВЕКО цели да насърчи развитието на кръговата икономика в Дунавския регион. 
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Финансиран по Транснационална програма Интерег Дунав на ЕС, МОВЕКО е проект, който 

повишава вниманието към кръговата икономика сред компании, изследователски институти, 

публични власти, институции за развитие на икономиката и граждани. От декември 2016, 12 

партньори по проекта и 4 стратегически партньора от десет страни работят заедно, за да 

повишат знанията за кръговата икономика и да подобрят рамковата база за повторно 

използване на продукти и бизнес модели в Дунавския регион. Този проект се координира от 

Словенската Търговско-Промишлена палата. Два германски университета са също включени 

в консорциума на проекта: Баварският Алианс за изследвания в Мюнхен и Клъстера за 

Екологични технологии в Аугсбург, който  е подготвил  брошурата на консорциума. 

* Всяка една страна, партньор по проекта, е изпратила за брошурата по една добра практика 

за ефективно използване на масовите отпадъци, като ресурс за нови производства, като за 

България е включена практиката на „ЕКОПАК“ България, а именно инвестицията в нова и 

изключително модерна в технологично отношение инсталация за сортиране на цветно  

стъкло. 

За допълнителна информация: 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco/section/best-practice 

Контакти  

Мариана Танчева 

Тел.: +3592 8117 508 

Стефан Костадинов 

Тел.: +3592 8117 566 

Ел. поща: projects@bcci.bg 

Българска търговско – промишлена палата 

Ул. Искър № 9, София, България 

 

Офис за комуникация по проекта (на английски) 

Rosina Lohmeyer 

Тел.: +49 89 9901 888 174 

Ел. поща: moveco@bayfor.org 

Bavarian Research Alliance (BayFOR) GmbH 

Prinzregentenstraße 52 

80538 Мюнхен, Германия 
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