
                                                              

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:  

Европа инвестира в селските райони 

  

„КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА - ВЪЗМОЖНОСТ 
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ БИЗНЕСИ ИЛИ 

НАСЪРЧАВАНЕ НА РЕСУРСНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  

МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ 
 

Ако продължим да използваме ресурсите по начина, по който сме свикнали, към 

2050 г. ще ни бъдат нужни ресурсите на три планети като Земята. 

Ограничеността на суровините и проблемите с климата изискват преминаването 

от общество, което използва и хвърля, към въглеродно неутрална, екологично 

устойчива, чиста от замърсители икономика. 
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Въведение 

Това проучване е изготвено  от „Евро Бизнес Консулт“ ЕООД съгласно договор със 

сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ от 04.07.2022 г., в рамките на 

изпълнение на дейности по Стратегия за Водено от общностите местно развитие по 

Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г., сключено с Министерството на земеделието, 

храните и горите по Програмата за развитие на селските райони за прилагане на подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с 

финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Целта на проучването е да се установят нагласите и потенциала на местните 

предприятия за прилагане на принципите на кръгова икономика. 

Предмет на проучване е изследването на готовността на местните предприемачи, 

земеделски производители и др. за ефективно използване на ресурсите и по-устойчиво 

управление на отпадъците от гледна точка на опазването на околната среда и повишаване на 

конкурентоспособността. 

Основни задачи на проучването са:  

- да се установят познанията и разбирането на местните предприятия/предприемачи за 

прилагане на принципите на кръговата икономика; 

- да изследва готовността на местните предприемачи за ефективно използване на ресурсите 

и по-устойчиво управление на отпадъците от гледна точка на опазването на околната среда 

и повишаване на конкурентоспособността; 

- да представи препоръки за прилагането на принципите на кръгова икономика и 

възможностите за финансиране по мерките от СВОМР на МИГ, както и ползите от въвеждане 

на модела на кръгова икономика и ролята им в устойчивото развитие на територията. 

Изготвена е анкетна карта, която е разпространена до конкретен списък със 

заинтересовани страни, предоставен от екипа на МИГ – Берковица и Годеч, както и 

публикувана онлайн. Анкетирани са заинтересованите страни на местно ниво – 

предприемачи, земеделски стопани, представители на Община Берковица и Община Годеч, 

представители на НПО и др. 

Очакваните резултати от обобщената и анализирана информация от проведеното 

проучване са формулирани конкретни препоръки за прилагането на принципите на кръгова 

икономика на територията на МИГ – Берковица и Годеч и възможностите за финансиране 

чрез мерките от СВОМР. 

Анализът се очаква да допринесе за повишаване на информираността на членовете на 

МИГ и на местна общност, относно перспективите и ползите от въвеждане на модела на 

кръгова икономика, за бизнес модели, които се използват за осъществяването ѝ, за 
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възможностите за финансиране по мерки от СВОМР, както и за ролята им в устойчивото 

развитие на територията. 

 

Същност на кръговата икономика 

Терминът „кръгова икономика“ започва да набира популярност през 70-те години на ХХ 

в., като налагането му в общественото пространство се дължи основно на няколко имена. 

За първи път идеята за кръговите материални потоци (circular material flows) по своята 

същност е представена през 1966 г. от Кенет Боулдинг в неговото изследване “The Economics 

of the Coming Spaceship Earth”. По-късно идеята за кръговата икономика започва сериозно да 

се изследва и да се разработва от швейцарския архитект Уолтър Стахел. През 1976 г. в доклад 

до Европейската комисия, озаглавен “Потенциалът за заместване на човешкия труд с 

енергия” (“The Potential for Substituting Manpower for Energy”) Уолтър Стахел и Женевиев 

Редей представят концепцията за кръговата икономика. В доклада те схематизират 

основните въздействия, които трансформирането на линейната икономика в кръгова ще има 

върху създаването на работна ръка, съхраняването и оптимизирането на употребата на 

природни ресурси, контрола над замърсяването на природата и икономическата 

ефективност. През 1982 г. докладът е издаден като книга със заглавие “Работни места за 

бъдещето – потенциалът за заместването на работната ръка с енергия” (“Jobs for Tomorrow: 

The Potential for Substituting Manpower for Energy”) и авторите й печелят престижната награда 

Мичъл. 

Централна идея в концепцията, която Стахел предлага, е усилията на икономическите 

субекти (основно фирмите) да се концентрират върху продажбата на услуги, а не на 

продукти, което според Стахел ще доведе до развитието на т. нар. от него “(функционална) 

икономика на услугите” (functional service economy). Икономиката на услугите фаворизира 

локализирането на икономическите дейности. 

Идеите на Стахел се доразвиват от основаната през 2010 г. от Елън Макартър, бивша 

рекордьорка на околосветски обиколки с яхта, едноименна независима фондация с 

благотворителна цел. В началото на дейността си фондацията е подкрепена от няколко 

мощни компании като Рено, Бритиш Телекомюникейшънс, Сиско и др., които предоставят 

средства за реализирането на планираните широкомащабни дейности. Една от основните 

цели на тази фондация е да бъде предизвикан широк дебат за кръговата икономика между 

различните икономически школи, и по този начин идеята да добие широка популярност и 

постепенно да бъде приета на най-високо равнище в отделните държави по света.  

През 2015 г. Европейската комисия инициира предложение за кръгова икономика, което 

показва вече наличието на сериозна осъзнатост и информираност сред лидерите на ЕС по 

въпроса. В теоретичен план могат да се очертаят редица концепции, върху които се изгражда 

представата за кръговата икономика. 
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Преход от линейна към кръгова икономика 

През изминалите години се наблюдава интересна закономерност. От една страна, 

потреблението на ресурси в световен мащаб нараства, от друга страна обаче, начинът, по 

който тези ресурси се потребяват, очевидно доказва своята неефективност.  

Неефективността може да се очертае в два плана, което води до два основни дефекта на 

линейния модел. Първо, съществува неравномерност в консумирането на ресурсите – 

основната част от тях се потребяват във високоразвитите страни за сметка на развиващите 

се, и второ, налице е натрупване на огромни количества отпадъци, които не се използват, 

след като бъдат изхвърлени.  

Икономическият модел, който се следва в момента, е линеен: извличане на природни 

ресурси, преработването им до крайни продукти и консумирането на продуктите, което 

завършва с изхвърлянето им (Фиг. 1).  

 

Фиг. 1.  Модел на линейната икономика 

 

 

Според редица изследвания, настоящият модел на линейна икономика не може да 

осигури достигането на високо икономическо развитие от всички държави в света, тъй като 

наличните природни ресурси са недостатъчни. 

Моделът на кръговата икономика (Фиг. 2) се стреми да разреши именно тези два основни 

дефекта на линейния модел. Идеята за кръговата икономика черпи вдъхновение от начина, 

по който функционира природата и по-конкретно отделните биосистеми. Както всяка от тях 

има свой цикъл - (по)раждане, развитие, западане, смърт и отново раждане, така и отделните 

системи в рамките на икономиката притежават подобни цикли.  

 

 

Производство Употреба Отпадък
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Фиг. 2.  Модел на кръговата икономика 

 

Следователно, животът на даден продукт не трябва да приключва с изхвърлянето му под 

формата на отпадък, който не може да се използва повече, а напротив – на всеки продукт 

следва да се гледа като на вечно съществуваща съвкупност от материали, всеки от които след 

условния край на живота на дадения продукт трябва да се включва в създаването на нов 

продукт. По този начин в определен момент в бъдещето обществото би трябвало да достигне 

до състояние, при което практически не се изхвърлят отпадъци, а всички продукти се 

рециклират или се използват по някакъв начин. 

За да се постигне това състояние не е достатъчно само да се намерят начини за 

рециклирането на отделните видове стоки, а трябва да се постигне намаляване на общото 

количество изхвърляни отпадъци. В подкрепа на усилията в тази посока следва да се търсят 

начини да се удължава живота на продуктите, да се стимулира по-дългото им ползване, а 

също така и да се споделя ползването на определени категории стоки, което да доведе до по-

малкия им брой в обръщение. 

Преходът към такава икономика включва широк кръг от дейности/сектори – мобилност 

и транспорт, земеделие, земеползване и управление на отпадъците, развитие на бизнеса и 

обучение на потребителите – засягащи почти всички социални слоеве и нива на управление. 

Този преход, обаче, не е нещо, което дадена институция или компания може самостоятелно 

да реализира. Изисква се взаимовръзка и взаимодействие между заинтересованите страни и 

сектори. 
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Ползи от прилагане на кръгова икономика 

Търсенето на суровини и енергийни ресурси расте, но много от тях са ограничени по 

количество. Често те не достигат в рамките на ЕС и европейските страни стават зависими от 

внос от други държави. 

Не трябва да се подценява и ефектът върху околната среда - добивът и потреблението на 

суровини увеличава консумацията на енергия и емисиите на парникови газове. По-разумното 

използване на суровини може да помогне в борбата срещу промените в климата. В момента 

производството на материали, които се използват в ежедневието, генерира около 45% от 

емисиите в ЕС.  

Преходът към кръгова икономика ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи 

проблемите с набавянето на суровини, ще засили иновациите и конкурентоспособността. 

Промяната има потенциал да добави още 0,5% към брутния вътрешен продукт на ЕС и да 

създаде 700 000 работни места в Европа до 2030 г. Потребителите ще получат също така 

достъп до по-устойчиви и икономични продукти. 

Проучване от 2016г. на Европейската агенция по околна среда посочва следните ползи от 

прилагането на кръгова икономика: 

• Подобрена ресурсна обезпеченост и намалена зависимост от вноса (вследствие 

намаленото търсене/потребление на ресурси);  

• Намалено отрицателно въздействие върху околната среда, включително драстична 

редукция в емисиите от парникови газове; 

• Икономически придобивки: нови ниши за растеж и иновации, и икономии, 

реализирани вследствие на по-ефективното и ефикасно ползване на ресурсите; 

• Социални ползи – от създаване на нови работни места до промени в поведението на 

потребителите, в т.ч. водещи до по-здравословен и безопасен начин на живот. 

 

Кръговата икономика в европейския дневен ред 

През декември 2015 г. Европейската комисия прие новата Програма за преминаване към 

кръгова икономика, която трябва да допринесе за удължаване на цикъла на живот на 

суровините и материалите чрез рециклиране и повторна употреба (Регламент COM (2015) 

614/2). 

През март 2020 г. Европейската комисия представи нов план за насърчаване на кръговата 

икономика, който включва предложения за устойчиво проектиране на продукти, намаляване 

на отпадъците и разширяване на правата на потребителите, включително с право на поправка 

на стоките. 
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Специално внимание се обръща на сектори, които използват много ресурси, като 

електрониката и комуникациите, производството на пластмаса и текстил и строителството. 

Планът за кръговата икономика е в съответствие с промишлената стратегия на ЕС и е в 

рамката на инициативите по Европейския зелен пакт. 

През февруари 2021 г. Европейският парламент одобри позицията си по новия план за 

кръговата икономика, като призова за допълнителни мерки за постигане на екологична 

устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г. Препоръките включват затягане на 

изискванията за рециклиране и обвързващи цели за използването на материали и намаляване 

на отражението на потреблението върху околната среда към 2030 г. 

В доклад, приет на 9 февруари 2021 г., Парламентът призова за въвеждането на 

обвързващи цели за използването на материали и потреблението към 2030 г. 

Преход към устойчиви продукти 

Европейският съюз иска да изгради пазар с екологично устойчиви продукти, чието 

производство и потребление не изисква въглеродни емисии и разхищение на материали. 

Затова Комисията предлага разширяване на обхвата на директивата за екодизайна, която за 

момента се концентрира върху енергопотреблението на продуктите. Депутатите искат 

новите правила да бъдат приети до края на 2021 г. 

Парламентът също така подкрепя инициативи за борба с планираното овехтяване на 

продукти, за подобряване на издръжливостта им и възможностите за поправка. Депутатите 

настояват, че потребителите трябва да разполагат с нужната информация за екологичното 

въздействие на продуктите и услугите, които купуват. Освен това, Парламентът иска от 

Комисията предложения за борба с необоснованите твърдения на компании, че защитават 

околната среда. 

Инициативи в ключови сектори от ЕК 

Европейската комисия е идентифицирала седем ключови сектора за изграждане на 

кръговата икономика. В тях са нужни промени на различните етапи от веригата - от дизайна 

през производството до използването им от крайните потребители. 

Пластмаса 

Парламентът подкрепя европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика, 

която поставя за задача извеждането от употреба на продукти с микрочастици пластмаса. 

Текстил 

Производството на платове и облекла изисква много суровини и вода, като по-малко от 

1% от дрехите се рециклират. Депутатите искат мерки срещу замърсяването на океаните с 

микрофибри и по-строги изисквания за използването на води. 
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Електроника и информационни технологии 

Електрическите и електронните отпадъци са най-бързо растящата група отпадъци в ЕС и 

по-малко от 40% от продуктите се рециклират. Парламентът се обявява за удължаване на 

живота на продуктите чрез подобряване на възможностите за поправка. 

Храни, води и хранителни вещества 

Около 20% от произвежданите храни в ЕС се пилеят или разхищават. Новата стратегия 

на ЕС „От фермата до трапезата“ трябва да помогне за намаляването на този дял два пъти до 

2030 г. 

Опаковки 

Отпадъците от опаковки достигнаха рекорд в Европа през 2017 г. Нови правила целят 

всички опаковки на пазара в ЕС до 2030 г. да могат да се използват повторно или да се 

рециклират. 

Батерии и превозни средства 

Парламентът работи по правила, които ще въведат задължения всички батерии на пазара 

в ЕС да имат малък въглероден отпечатък и при производството им да се спазват правата на 

човека, социални и екологични стандарти. 

Строителство и сгради 

Строителството е отговорно за над 35% от общите отпадъци в ЕС. Парламентът иска да 

бъде увеличен животът на сградите, да се въведат цели за по-нисък въглероден отпечатък на 

материалите и минимални изисквания за ресурсна и енергийна ефективност. 

 

Бизнес модели за използване на отпадъците като ресурси 

Съществуват бизнес модели, които са насочени към използване на отпадъците като 

ресурси. Те насърчават междусекторните връзки чрез създаване на пазари за вторични 

суровини. По този начин може да се намали използването на енергия и материали по време 

на производството и последващата употреба, както и да се улеснят дейностите за 

предотвратяване превръщането на вторични продукти в отпадъци - т. нар. индустриална 

симбиоза. 

Положителни икономически ефекти могат да възникнат в резултат от наличието на по - 

евтини материали, добити от отпадъци, като алтернатива на нови материали, включително 

избягване на разходите за обезвреждане на отпадъците и усвояване на остатъчната 

икономическа стойност на съществуващите материални потоци. Положителни екологични 

ефекти могат да бъдат измерени като нетно намаление на натиска върху околната среда от 

депонирането на отпадъци и производство на нови материали. 
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Кръговите бизнес модели са начина, по който икономиката създава и задържа стойност, 

с цел да подобри ефективността на ресурсите, които използва за производство и като 

допринася за удължаване на полезния живот на продуктите и материалите (например чрез 

проектиране,  преработка и пр.). 

 Екодизайн 

Чрез екодизайн се проектират продукти, направени с по-малко ресурси, с използване на 

рециклирани и възобновяеми ресурси и избягване на опасни материали, както и продукти с 

компоненти, които са по-дълготрайни и по-лесни за поддържане, ремонт, модернизиране и 

рециклиране. 

Могат да бъдат разграничени два подхода: повторен дизайн на продуктите на базата на 

постепенни подобрения на съществуващи продукти и нов дизайн на продукти, 

представляващ развитие на нови ресурсощадящи продукти, които могат да бъдат 

възстановени, модернизирани и рециклирани. 

От икономическа гледна точка, чрез екодизайн могат да се намалят производствените 

разходи, с което ще се увеличи покупателната способност на потребителите, като по тази 

начин може да се подобри тяхното благосъстояние. 

От екологична гледна точка екодизайнът може да допринесе за отделянето на 

икономическия растеж от потреблението на ресурси чрез намаляване употребата на 

материали и енергия, повишаване нивата на рециклиране и намаляване генерирането на 

отпадъци. Съществува вероятност да възникне “ефект на бумеранга” – продължително 

използване на относително неефективни продукти, но това е явление, което силно зависи от 

начина на употреба. 

 Удължаване живота на продуктите чрез повторна употреба и възстановяване 

Удължаването на живота на продуктите, повторното използване на продукти и техните 

компоненти, както и преработката, са ключов елемент на кръговата икономика. При 

повторната употреба се съхраняват физическите характеристики на суровините, както и 

енергията, вложена в продуктите и техните съставни части. 

Планът за действие за околната среда призовава за предприемане на мерки спрямо 

издръжливост на продуктите, възможност за възстановяване, повторна употреба, 

рециклиране, рециклирано съдържание и продължителност на живота на продукта. 

Изключително много се набляга на ролята на повторната употреба и подготовката за 

повторна употреба в Рамковата директива за отпадъците от 2008 г., която задава йерархията 

за управлението им. Първият приоритет е да се предотврати образуването на отпадъци, 

последван от подготовката за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и накрая – 

обезвреждане. 
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Възстановяването и повторната употреба са по-широко разпространени в страни с по-

ниски доходи в Европа, което се дължи на икономически причини и ограничен достъп до 

ресурси в миналото. Въпреки това, тези модели са възпрепятствани от нарастващата 

сложност на продуктите, както и от по-кратките цикли на иновации и непрекъснато 

променящите се пазарни тенденции, което води до много бързо обезстойностяване с течение 

на времето. В последно време интересът към повторната употреба се е увеличил значително, 

което е видно от провежданите различни обществени инициативи, например интернет 

пазарите за употребявани вещи. 

 Програми за предотвратяване образуването на отпадъци 

Приемането на мерки, насочени към намаляване на количеството на отпадъците, 

едновременно с това намалява и нуждата от използване на суровини и предотвратява 

генерирането на отпадъци и емисии по веригите на материалите и продуктите. Те също така 

предлагат голямо разнообразие от възможности за намаляване на разходите - от 

закупуването на суровини до третирането и обезвреждането на отпадъци. 

Въпреки безспорния потенциал, предотвратяването на отпадъците изглежда е една от 

най-трудните за изпълнение стратегии: през 2012 г. повече от 2,5 млрд. тона отпадъци са 

били изхвърлени в ЕС, 101 млн. тона от които опасни. 

Образуването на отпадъци може да бъде предотвратено още в производствения етап чрез 

подобряване на ресурсната ефективност, използване на процеси, при които се генерират по-

малко отпадъци и разработването на иновации в продуктите и услугите. 

През етапа на дистрибуция отпадъците могат да бъдат предотвратени чрез добро 

планиране на доставки и запаси, както и маркетингови стратегии за намаляване на 

отпадъците. 

Отпадъците могат да бъдат намалени и по време на фазата на потребление, например чрез 

употребата на продукти, от които не се натрупват големи количества отпадъци през техния 

жизнен цикъл, използване на продуктите за максимално дълъг период от време, 

възстановяване, споделяне, наемане на продукти и намаляване на нивата на потребление. 

 

Стратегия и план за действие на Република България за преход към кръгова 

икономика (2021 – 2027 г.) 

Стратегическата цел за зелена конкурентоспособна икономика е обезпечена, чрез 

предвидените мерки  за повишаване на производителността на ресурсите, въвеждане на нови 

бизнес модели, както и платформи за свързаност в икономиката. Друга основна 

стратегическа цел е намаляване на отпадъците о повече ресурси чрез създаването на повече 
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възможности за устойчива употреба и повторно използване на продукти, нови модели на 

отговорност, осигуряване на по-качествени суровини, без депониране на отпадъци. 

Документът съдържа 3 стратегически цели и 11 специфични цели, насочени към зелена 

и конкурентоспособна икономика, по-малко отпадъци - повече ресурси, и икономика в полза 

на потребителите. 

Стратегията предвижда 3 основни принципа на кръговата икономика: 

Проектиране и производство на продукти по начин, който не води до отпадъци и 

замърсяване 

Повечето продукти са проектирани така, че излизат от употреба твърде бързо. Малко 

продукти могат лесно да се използват повторно, подлежат на поправка или висококачествено 

рециклиране. Все още икономиката ни произвежда продукти само за еднократна употреба. 

Усилията на страните от Европейския съюз са насочени към промяна на този модел като се 

регулира проектирането и производство на продукти по начин, който да увеличи тяхната 

дълготрайност и направи възможно повторното използване, поправка и рециклиране. 

Продуктите в кръговата икономика съдържат съществена част рециклирани материали, 

което от своя страна създава условия за вторично производство и висококачествено 

рециклиране. 

Удължаване на жизнения цикъл на продуктите и материалите 

Начинът на проектиране и производство на продукти може да предотврати до 80 % 

от въздействието им върху околната среда, но има и продукти, които могат да останат в 

икономиката, вместо да бъдат депонирани. Вместо да стигнат до депа за отпадъци, 

отпадъците от храни могат да се оползотворят в икономиката като почвоподобрител или като 

източник на енергия. Текстилът и пластмасата са сред най-подходящите материали за 

рециклиране и ново производство. Цифровизацията и картографирането на ресурсите ще 

спомогне на промишлеността да създаде вериги на доставка, преработка и производство на 

нови продукти. 

Възстановяване на природните системи 

Живеем в безпрецедентно време. Световната икономика е в криза, която изглежда да 

е най-сериозната след финансовия колапс през 2009 г., а е възможно да се окаже и по-

дълбока. В същото време, природата се възстановява. Няколко месеца пауза в човешката 

икономическа дейност позволи на естествената среда да започне да се възстановява, което 

ясно ни показа какъв натиск ние хората оказваме на природните системи със сегашния 

линеен модел на „добив-производство-потребление-депониране“. Прилагането на кръгов 

подход ще позволи възстановяване на природните системи и постигането на хармонична 

връзка между човек и природа. 
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Концепция 

 

Роля на публичния сектор, бизнеса и потребителите 

Преходът към кръговата икономика е свързан с промяна на съществуващия линеен 

икономически модел и изисква участието на всички засегнати страни – потребители, бизнес 

и държава. Всеки един трябва да осъзнае необходимостта от спешни действия в посока 

промяна на статуквото и създаване на една устойчива и екологосъобразна икономика. 

Обществото трябва да започне да потребява по един по-устойчив начин като отчита 

влиянието на използваните стоки и услуги върху природата. Без активното участие на 

домакинствата в системите разделно събиране на отпадъци, усилията за постигане на 

висококачествено рециклиране и връщане на вторични материали за производство не биха 

дали резултат. От основна важност са усилията, които следва да се насочат към повишаване 

на осведомеността на обществото за неговата роля в прехода към кръгова икономика. В тази 

насока са насочени и мерките, заложени в Стратегията.  

Бизнесът следва да бъде двигател на прехода към кръгова икономика чрез разработване 

и прилагане на ресурсно ефективни решения, които да го направят по конкуретоспособен, 

но същевременно да намалят отпечатъка от дейността му върху околната среда и климата. 
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Освен в оптимизацията на производствените процеси и суровините от критична важност за 

ЕС, Стратегията предвижда бизнесът да има водеща роля в рециклирането на отпадъци,  

както и оползотворяването на отпадъците от строителство и разрушаване и твърди 

селскостопански отпадъци. 

Правителството разработва и провежда държавната политика в областта на кръговата 

икономика. Настоящата Стратегия се явява съществена част от тази политика. Освен това, 

то следва да създаде необходимите законови рамки, стимули и мотивация у бизнеса и 

обществото за промяна на моделите на поведение към устойчивост. 

Местните власти следва да имат много по-активна роля в усилията за насърчаване на 

кръговата икономика. Като основен ползвател на обществените поръчки, те могат да залагат 

изисквания за екологични стоки, услуги и системи за управление на околната среда. 

Законови инструменти като отчисленията за насърчаване на рециклиране и оползотворяване 

на отпадъците следва да се използват по предназначение. Общинските програми за 

управление на отпадъците за следващия програмен период следва да дадат ясен приоритет 

на предотвратяването, повторната употреба и рециклирането на битови отпадъци. 

На 17.06.2021 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда 

и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка за Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на 

Република България за периода 2021-2027 г., с възложите дирекция „Управление на 

отпадъците и опазване на почвите“, МОСВ. 

 

Добри практики 

Любляна - европейски шампион по рециклиране на отпадъци 

По време на уебинара на тема „Кръговата икономика ‒ инструмент за бързо 

възстановяване“, който бе проведен онлайн на 16 април 2021 г., участниците имаха 

възможност да се запознаят с опита на словенската столица Любляна, която е европейски 

шампион по рециклиране на отпадъците. Нина Санкович, представител на общинското 

дружество, ангажирано с управлението на отпадъците и ВиК услугите, подробно разказа за 

нелекия път, изминат от общината за постигане на тези впечатляващи резултати. 

Само преди 10 години ¾ от генерираните отпадъците в Любляна са били депонирани. 

През 2013 г. общината въвежда система за събиране на отпадъци от врата на врата. Сега вече 

са изградени 72 пункта за събиране на смет, усъвършенстват се мощностите и активно се 

подобрява осведомеността на гражданите. Именно тези три елемента от въведената в 

Любляна система през 2014 г. я прави първата европейска столица, която прилага 
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стратегията нулеви отпадъци. Ефективната работа дава впечатляващи резултати: през 2020 

г. 69% от всичките отпадъци в столичния град са събрани разделно, а плановете на общината 

са до 2025 г. да достигнат 75% дял на разделното събиране.  

В момента в Любляна работи най-модерното съоръжение в Словения за 

оползотворяване на отпадъци, което преработва генерираната смет от 57 общини. Градът е 

толкова напреднал в прилагането на зелените политики, че амбициозните цели и строгите 

правила в Любляна значително изпреварват националното законодателство в тази сфера. 

Нина Санкович не скри, че успехът преминава през разгорещени дискусии и изисква силна 

политическа воля за налагане на изисквания, които за кратък период от време водят до 

качествена промяна в манталитета на хората. Активната двупосочна комуникация е един от 

най-важните подкрепящи фактори в този процес. Значителна част от усилията на местната 

власт в словенската столица са насочен към изтъкване на практическите ползи за всеки от 

гражданите на прилаганите мерки. Добрият пример на местните институции е важен мотив 

по пътя на гражданите към промяната. Днес всички общински учреждения, училища и 

публични институции използват рециклирана хартия, произведена от преработката на 

картонени кутии от мляко и сокове, предадени разделно от гражданите. 

Следвайки принципа „най-добрият начин да се отървеш от врага е да го направиш 

свой съюзник“ общината също участва в кръговата икономика: упоритите плевели от 

градските пространства се преработват и днес Любляна е един от лидерите в 

полуиндустриалното производство на хартия. Информационните кампании са част от 

ежедневието на жителите на Любляна, а съзнанието, че живеят в едно семейство, мотивира 

родителите да възпитават у децата си отговорност към общността. 

 

Бяла книга с добри практики на форум „Кръгова икономика и устойчиво развитие“ 

(БИУР) 

Балканският институт за устойчиво развитие (БИУР) представи Бяла книга с примери 

за добри практики в сътрудничеството с бизнеса и общините по време на организираната от 

института конференция „Кръгова икономика и устойчиво развитие“, която се проведе на 5 

юни, 2019 г. в Дом на Европа. 

Бялата книга се издава за първи път и представя нуждата от сътрудничество и диалог 

между компаниите, институциите, правителствените и неправителствените организации, 

академичните структури, изследователските и информационните центрове и други, 

работещи активно в сферата на: градската устойчивост; местното наследство; устойчивото 

производство; селското стопанство (гора, почва, биомаса); качеството на въздуха и 

въздействието му върху здравето и околната среда; енергията и възобновяемите източници 

и др. Фокус в съдържанието ѝ са добрите практики в България, Северна Македония и Сърбия. 
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В конференцията участие взеха Султанка Петрова, зам. - министър на труда и 

социалната политика в България, проф. Петранка Филева, зам. - председател на дружество 

за ООН в България, д-р Иван Нейков, председател на управителния съвет на БИТСП, 

дипломати от Мароко, Белгия, кметове на 5 македонски общини и академици от Франция, 

Македония и България. 

По време на конференцията бяха обсъдени темите за кръговата икономика, 

устойчивите партньорства на балканските страни и изпълнението на цел 17: „Възстановяване 

на глобалното партньорство за устойчиво развитие“, от целите на устойчивото развитие от 

Плана 2030 на ООН, както и бе подписан Меморандум за сътрудничество с общините от 

Република Северна Македония: Гази Баба, с кмет г-н Борис Георгиевски, община Бутел, с 

кмет г-н Велимир Смилевски, община Гьорче Петров, с кмет г-н Александар Наумовски, 

община Велес, с кмет г-н Аце Коцевски, община Щип, с кмет г-н Благой Бочварски. 

Информационна платформа за кръгова икономика “CEMIS” 

На 30 септември, 2021 г. в Национален пресклуб БТА беше представена 

информационната платформа за кръгова икономика CEMIS, разработена по проект 

№BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, 

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от 

Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Пред медии, партньори, граждани и 

експерти, платформата беше официално пусната в експлоатация, а нейните 

функционалности бяха демонстрирани от инж. Цветомир Калчев и от екипа, работил по 

проекта през последната една година. 

Платформата обобщава наличната на територията на Столична община информация, 

както за местата на които могат да бъда предавани образуваните битови отпадъчни 

материали, така и на възможностите за тяхното предотвратяване, рециклиране и 

оползотворяване. 

За своите потребители, платформата цели осигуряване на информиран избор за 

възможностите и действията, водещи до намаляване образуването на отпадъци и удължаване 

жизненият цикъл на продуктите. Целевите групи и ключови ползватели на платформата сме 

всички ние – от жителите, малкият квартален бизнес и неправителствен сектор до 

организациите за оползотворяване на отпадъци, рециклиращата индустрия и 

администрацията. По време на събитието бяха представени изградената платформа за 

кръгова икономика, нейните функционалности, ползи, предимства и възможности. 

Платформата представя някои добри практики в сферата на кръговата икономика на 

територията на България, като това са част от инициативите: 

„Без отпадъци“ 
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Интернет страница, съдържаща информация за видовете отпадъци от домакинствата 

и за това как и къде те да се изхвърлят, предават и събират по щадящ околната среда начин, 

който позволява да бъдат превърнати в суровина. 

 

Национална информационна система за отпадъци (НИСО) 

НИСО дава възможност за достъп до електронни услуги като публични регистри, 

както и за отчитане на задължените лица съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публичните регистри. 

 

„WEEE4Future“ 

WEEE4FUTURE има за цел да насърчи и подкрепи повече хора да предадат старите 

си електро уреди за рециклиране, като по този начин се използват ценните материали, 

съдържащи се в тях. Ненужните уреди съдържат ценни материали като мед, алуминий, 

стомана и злато, които могат да бъдат рециклирани и използвани за нови продукти. 

 

„СподелиОтпадъци“ 

Проектът ShareWaste позволява да се свързват хора, които искат да предадат 

остатъците си от храна и други органични отпадъци на своите съседи, които вече 

компостират, отглеждат червеи или селскостопански животни. Така органичните отпадъци 

се отклоняват от депата, докато хората се опознават по между си. 

 

SWAN – Балканска електронна платформа за повторна употреба на отпадъци 

SWAN е иновативна информационна платформа, която свързва индустриалните 

сектори или производителите на отпадъци (общините) на ниво район, страна и Балкански 

регион с цел рециклиране чрез продажбата им като суровина на други индустриални сектори 

или предприятия. 

 

„Рециклиращо училище. Учители за чиста природа.“  

„Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“ е платформа за професионално 

ползване от учителите на ученици от 1 до 12 клас. Платформата осигурява учебни материали, 
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свързани с темите разделно събиране, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци, 

опазване на околната среда и устойчиво развитие. 

 

График за извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

/ИУЕЕО/ от общини 

Елтехресурс АД разполага с необходимата материално-техническа база и развита 

мрежа от оператори и представителства в цялата страна и предлага цялостно участие в 

процеса по оползотворяването на излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване. За територията на Столична община ежедневно има организиран график, по 

който мобилни екипи извозват заявени от гражданите стари електроуреди. 

Web: 

https://www.cemis.bg/ 

 

Кръговата икономика на територията на МИГ – Берковица и Годеч 

В периода юли – септември 2022 г. е проведено анкетно проучване сред предварително 

идентифицирани заинтересованите страни от Възложителя на територията на МИГ – 

Берковица и Годеч. Получени са 50 бр. попълнени анкетни карти. Заинтересованите страни 

са жителите и предприемачите на териториите на Община Берковица и Община Годеч. 

Проучването е проведено под формата на анкетна карта. В конкретния случай, въпросите в 

анкетните карти са насочени към следните заинтересовани страни, които се счита, че имат 

отношение към политиките за повишаване на конкурентоспособността и опазване на 

околната среда чрез прилагане на кръговата икономика в бизнеса и производството на 

територията на двете общини: 

✓ Предприемачи (микро, малки и средни предприятия) 

✓ Земеделски стопани 

✓ Представители на НПО 

✓ Представители на Община Берковица 

✓ Представители на Община Годеч 

Цел на проучването е да се установят нагласите и потенциала на местните предприятия 

за прилагане на принципите на кръгова икономика.  

Основни задачи на проведеното анкетно проучване са поставени също от Възложителя, 

както следва:  

https://www.cemis.bg/
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- да се установят познанията и разбирането на местните предприятия/предприемачи за 

прилагане на принципите на кръговата икономика; 

- да изследва готовността на местните предприемачи за ефективно използване на 

ресурсите и по-устойчиво управление на отпадъците от гледна точка на опазването на 

околната среда и повишаване на конкурентоспособността; 

- да представи препоръки за прилагането на принципите на кръгова икономика и 

възможностите за финансиране по мерките от СВОМР на МИГ, както и ползите от 

въвеждане на модела на кръгова икономика и ролята им в устойчивото развитие на 

територията. 

Очакваният резултат е да се представят познанията и разбирането на заинтересованите 

страни за прилагане на принципите на кръговата икономика на територията на МИГ -  

Берковица и Годеч, както и  готовността на местните предприемачи за ефективно използване 

на ресурсите и по-устойчиво управление на отпадъците от гледна точка на опазването на 

околната среда и повишаване на конкурентоспособността. Тези резултати са използвани за 

формулиране на конкретни препоръки за прилагането на принципите на кръгова икономика 

и възможностите за финансиране чрез мерките от СВОМР. 

 

Анализ на резултати от проведено проучване на територията на МИГ – Берковица и 

Годеч 

 

 

Предприемач 
/микро,малко или 

средно 
предприятие/

30%

Земеделски 
производител

18%

Представител на 
община Берковица

10%

Представител на 
община Годеч

18%

Представител на 
НПО
12%

Друго
12%

ВИЕ СТЕ:
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В проучването на тема „Кръговата икономика - възможност за създаване на нови бизнеси 

или насърчаване на ресурсната ефективност“ са взели участие следните заинтересовани 

страни: предприемачи /микро, малко или средно предприятие/ - те представляват най-голяма 

част от анкетираните - 30%; земеделски производители – 18% от анкетираните; 

представители на Община Годеч – 18%; представители на НПО – 12%; представители на 

Община Берковица – 10%. Извън зададените определения са 12% от анкетираните, като те 

са представители на ОСЗ – Годеч, счетоводители от Община Годеч, както и текущи и бъдещи 

жители на територията. 

 

 

На въпроса „Запознати ли сте с модела кръгова икономика?“ 52% от анкетираните лица 

отбелязват, че са запознати, а 48% - че не са запознати. Отговорите на този въпрос показват, 

че голяма част от жителите и заинтересованите страни, участвали в проучването, имат нужда 

от информираност по темата, за да се запознаят с нея. 

Да, запознат/а 
съм
52%

Не, не съм 
запознат/а

48%

ЗАПОЗНАТИ ЛИ СТЕ С МОДЕЛА "КРЪГОВА ИКОНОМИКА"?
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На въпроса „Има ли примери, които познавате на територията на България или в 

чужбина за въвеждане на кръговата икономика в бизнеса?“ само 32% от анкетираните 

са дали положителен отговор, а 68% не познават конкретни примери. Част от отговорилите 

с „Да“ са дали конкретни примери, които познават, като те са: 

- Разделно събиране на отпадъци и повторното им използване; 

- Рециклиране и повторно използване на дрехите (remixshop.com); 

- Магазин за дрехи "втора употреба"; 

- Заведения с нулев отпадък; 

- Дърводобивни фирми, чиито отпадъци се оползотворяват за производство на пелети 

и екобрикети; 

- Ремонт и повторна употреба на електроуреди; 

- Торбички за многократна употреба; 

- Мандрата в с. Гинци - ЗП Юли Стоянов. 

 

Да
32%

Не
68%

Има ли примери, които познавате на територията на България 
или в чужбина за въвеждане на кръговата икономика в 

бизнеса?
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66% от анкетираните представители на местен бизнес са дали положителен отговор на 

въпроса „Като представител на местен бизнес, бихте ли имали готовността за 

ефективно използване на ресурсите и по-устойчиво управление на отпадъците от 

гледна точка на опазването на околната среда и повишаване на 

конкурентоспособността? “. 34 % от анкетираните нямат готовност за въвеждане на 

подобен тип дейност в бизнеса си. Това е разбираемо, поради факта, че липсва достатъчно 

конкретна информация по темата, както и размера на инвестициите, нужни за това. 

 

Да
66%

Не
34%

Като представител на местен бизнес, бихте ли имали готовността за 
ефективно използване на ресурсите и по-устойчиво управление на 

отпадъците от гледна точка на опазването на околната среда и 
повишаване на конкурентоспособността?

Да
90%

Не
8%

Друго
2%

Смятате ли, че удължаване на жизнения цикъл на продуктите 
(споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране 
на съществуващи материали и продукти) би подобрило качеството на 

живот на територията на МИГ - Берковица и Годеч?
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На въпроса „Смятате ли, че удължаване на жизнения цикъл на продуктите (споделяне, 

заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и 

продукти) би подобрило качеството на живот на територията на МИГ - Берковица и 

Годеч?“ 90 % от анкетираните лица са отговорили с „Да“. Само 8% не смятат, че това ще 

доведе до подобряване на качеството на живот на територията. 2% от анкетираните не знаят 

дали това ще допринесе положително или не. 

 

 

Почти всички анкетирани (98%) имат положителна нагласа към провеждането на 

информационни кампании и обучения, с цел запознаване на предприемачите на 

територията относно възможностите за интегриране на кръговата икономика в 

бизнеса. Само 2 % нямат потребност от подобен тип дейности. Тези отговори ясно показват, 

че местното население има готовност и нужда от информация и обучения по темата за 

въвеждане на кръговата икономика в бизнеса. 

 

На отворения въпрос „Моля, опишете какво ще Ви бъде необходимо, за да можете да 

прилагате принципите на кръговата икономика във Вашия бизнес“ анкетираните лица 

са дали следните отговори: 

- Информационна кампания за разясняване на принципите, възможностите и 

предимствата на кръговата икономика – подобен отговор са дали близо 60% от 

анкетираните лица, отговорили на този въпрос, като информираността по темата се 

явява основен приоритет и нужда на жителите на територията; 

Да
98%

Не
2%

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ И/ИЛИ ОБУЧЕНИЯ, С ЦЕЛ 
ЗАПОЗНАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ОТНОСНО 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА В БИЗНЕСА
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- Провеждане на обучения – около 30% от анкетираните лица, отговорили на този 

въпрос, са изразили нуждата си от обучение по темата; 

- Конкретни примери; 

- Финансиране и инвестиции за модернизиране на техниката; 

- Места за изкупуване на хартия в близост; 

- Местна инсталация за компостиране; 

- Места за разделно събиране не само на хартия, пластмаса, стъкло, но и на 

електроуреди, които евентуално да могат да бъдат прегледани и след поправката им, 

да могат да се използват отново. 

 

На отворения въпрос „Моля, опишете Вашите идеи за въвеждане на кръговата 

икономика в бизнеса - производството, услуги и др.“ анкетираните лица са дали следните 

предложения: 

- Изработване на екологични домове от глина; 

- Създаване на фирма за отдаване на стоки под наем; 

- Изграждане на компост; 

- Изработване на панели от пресована слама; 

- Подобряване на разделното сметосъбиране и използване на част от материалите 

отново; 

- Модерна техника, дигитализация на процесите, инвестиция в обучение на кадри; 

- Създаване на продукти с по-дълъг срок на употреба; 

- Магазин за дрехи "втора употреба"; 

- Рециклиране и преработване на отпадъците (напр. от дърводобива, които са оставени 

да гният в горите); 

- Затворен цикъл в производството - от добиване на основната суровина, преработката 

и до създаване на готовия продукт; 

- Оползотворяване на отпадъците - повторно влагане (когато е допустимо), продажба и 

рециклиране; 

- Цялата информация, свързана с КИ, която ще даде на МСП и микропредприятията 

предимства във връзка с конкуренцията, тъй като тя се отнася до всички сфери на 

дейността им. 

 

Препоръки за прилагането на принципите на кръгова икономика на територията на 

МИГ – Берковица и Годеч и възможностите за финансиране чрез мерките от СВОМР 

 

На практика кръговата икономика е функционирала по естествен път от самото 

начало на човешка дейност. Технологичният прогрес дава възможност за извличане на 

огромни количества суровини, за създаване на синтетични материали и производството на 
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много на брой стоки на ниски цени. Количеството на благата обаче неимоверно се увеличава, 

като впоследствие се оказва, че част от тези блага не могат да се разграждат или да се 

използват повторно по един или друг начин.  

В процеса на производство се отделят редица вредни за околната среда субстанции, 

налага се да се изграждат огромни сметища, които от своя страна да поемат изхвърляните 

отпадъци. Като следствие от тези процеси натискът върху околната среда неимоверно се 

увеличава.  

Човекът е част от биосферата и не може да се изолира от процесите, които протичат 

в нея. Разрешаването на екологичните проблеми се превръща в първостепенен императив на 

най- новото време. Тъй като се оказва, че досегашния тип производство изисква сериозни 

финансови ресурси, постепенно започват да се търсят начини за трансформиране на 

действащия линеен икономически модел в кръгов, който наред с опазването на околната 

среда да осигури по-висока степен на икономическа ефективност. 

В подобен преход трябва да бъдат ангажирани всички заинтересовани страни. Ролята 

на държавата е да разработи политиките и да осигури рамковите условия, предвидимост и 

увереност на фирмите. Самите фирми са тези, които трябва да преработят цялата схема на 

доставките и реализацията, за да достигнат кръговост и ефективност при използването на 

ресурсите. Не е достатъчно да се увеличи енергийната ефективност или да се намалят 

емисиите, въпреки че и това са значими стъпки. Необходимо е концепцията да се разшири 

не само до намаляване на отпадъците и тяхното рециклиране, но и информираността на 

потребителите, удължаване жизнения цикъл на продукта, разкъсване на зависимостта между 

икономически растеж и производство на отпадъци. 

След анализа на проведеното анкетно проучване на териториите на общини 

Берковица и Годеч се открои като основен и първичен приоритет нуждата на местно ниво от 

повишаване на осведомеността на гражданите и предприемачите чрез организиране на 

информационни кампании и обучения, свързани с кръговата икономика. Това ще 

подпомогне гражданите да бъдат информирани по темата и да могат да започнат промяната 

в процесите в техния бизнес и/или ежедневие. Основната част от анкетираните лица показват 

категорична готовност за промяна и включване в инициативи, свързани с кръговата 

икономика, с цел повишаване на конкурентоспособността и опазване на околната среда. 

Желанието на анкетираните за получаване на нови знания и участие в обучения също е много 

високо. 

С оглед СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч и възможностите за финансиране на 

различни сфери на дейност е необходимо да се обмислят различни форми на поощряване на 

бизнеса и местните институции за предприемане на действия към кръгова икономика. 

Необходимо е да има повече стимули за проекти, които благоприятстват използването на по-

малко ресурси и дават възможност за по-дълъг жизнен цикъл на продуктите, дейности за 

поправка и рециклиране. Насърчаването на екологично-ефективните иновации очевидно е 



25 
 

възможност, която трябва да бъде използвана пълноценно с оглед изпълнението на целите 

на действащата Стратегия на МИГ (специфична цел 1.1 „Развитие на екологично селско 

стопанство и утвърждаван е на местния продукт чрез добавяне на стойност и маркетиране“, 

2.1 „Развитие на чисти индустриални производства използващи местните ресурси чрез 

въвеждане на ефективни техники на базата на иновации“ и 3.2 „Опазване на прир. ресурси. 

Осъзнаване проблемите на околната среда и подобряване на природно наследство и селския 

пейзаж“), както и при разработването и изпълнението на нова стратегия за местно развитие 

на територията. 

Освен добрите практики, представени в настоящото проучване, могат да бъдат 

предложени и други краткосрочни и дългосрочни мерки, подпомагащи прехода на 

територията на МИГ-Берковица и Годеч към кръгова икономика: 

Краткосрочни мерки: 

• Провеждане на секторни анализи и проучвания – в рамките на СВОМР и общинските 

планове за управление на двете общини;  

• Анализ, разработване и приемане на планове и програми в областта на кръговата 

икономика; 

• Разработване и прилагане на стратегия за внедряване на процесите на кръгова 

икономика и определяне на дългосрочни цели; 

• Създаване на електронна платформа за обмен на информация и добри практики; 

• Разработване и реализиране на проекти и дейности от екипа на МИГ с 

информационна и демонстрационна насоченост по въпросите на кръговата 

икономика. 

 

Средносрочни мерки: 

• Финансиране чрез стратегията за ВОМР на МИГ на проекти, насочени към 

въвеждането на технологии за ресурсна и енергийна ефективност; 

• Финансиране на МСП от преработвателната промишленост за въвеждането на 

екодизайн и използването на вторични ресурси за разнообразни дейности; 

• Нъсърчаване на проекти, свързани с внедряване технологична иновация на процесите, 

производството на нови продукти и материали, водещи до „озеленяване“ на 

промишлените производства; 

• Стимулиране на проекти и инвестиции в ресурси и природен капитал, като: енергия 

от ВЕИ, биоразнообразие и екосистемни услуги, устойчиво селско стопанства, гори, 

отпадъци и рециклиране; 

• Създаване на центрове за повторна употреба и за подготовка за повторна употреба. 

 

Мерки с постоянен характер: 

• Информиране на местните заинтересовани страни за възможностите за финасиране 

чрез СВОМР на дейности, основани на принципите на кръговата икономика - 

популяризиране на мерки 4.1, 6.4, 7.6 и 8.6; 
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• Изготвяне и изпълнение на комуникационен план, насочен към всички 

заинтересовани страни, който да насочва регулярно вниманието на общността към 

различните аспекти на кръговата икономика и привличане на общественото внимание 

към ползите от прилагането на устойчиви модели на потребление и производство 

посредством кампании, събития, публикации и т.н; 

• Създаване на благоприятна среда сред обществото за повишаване на интереса към 

разделното събиране на отпадъци, като възможност едновременно за развитие на 

бизнес и опазване на околната среда. Привличане на частния сектор за развитие на 

дейности за рециклиране на битови отпадъци и удължаване жизнения цикъл на 

продуктите; 

• Дейности по предотвратяване и/или повторна употреба, и/или разделно събиране, 

и/или рециклиране и оползотворяване на отпадъци; 

• Прилагане на нови технологии за сепариране, обработка и третиране на отпадъците; 

• Засилване на контрола върху нерегламентираното изхвърляне/обезвреждане на 

отпадъците от строителство и разрушаване. 
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Приложение № 1 

 

АНКЕТНА КАРТА 

„Кръговата икономика - възможност за създаване на нови бизнеси или насърчаване 

на ресурсната ефективност на територията на МИГ - Берковица и Годеч“ 

 

Тази анкетна карта е изготвена във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие по Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г., сключено с Министерството на земеделието, 

храните и горите по Програмата за развитие на селските райони за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски 

фонд за развитие на селските райони. 

 

Уважаеми участници, 

Моля да отделите от Вашето време в подкрепа на това проучване, което цели да се 

установят нагласите и потенциала на местните предприятия за прилагане на принципите на 

кръговата икономика, с цел опазване на околната среда и повишаване на 

конкурентоспособността на територията на МИГ - Берковица и Годеч. 

 

Моля, отбележете с  или  в квадратчето пред избрания от Вас отговор. 

 

1. Вие сте (моля отбележете само една от изброените възможности): 

 Предприемач /микро, малко или средно предприятие/ 

 Земеделски производител 

 Представител на община Берковица 

 Представител на община Годеч 

 Представител на НПО 

Друго (моля опишете)  

………………………………………………………………………………………. 

2. Запознати ли сте с модела „кръгова икономика“? 

 

 Да, запознат/а съм 
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 Не, не съм запознат/а 

 Друго………………………………………………………….……………… 

 

 

3. Има ли примери, които познавате на територията на България или в чужбина 

за въвеждане на кръговата икономика в бизнеса? Ако отговорите с „Да“, моля, 

дайте пример: 

 

Да,………………………………………………………….……………………………

…………………………….………………………………………………………….…… 

…………………………….………………………………………………………….…… 

 Не 

 

4. Като представител на местен бизнес, бихте ли имали готовността за ефективно 

използване на ресурсите и по-устойчиво управление на отпадъците от гледна 

точка на опазването на околната среда и повишаване на 

конкурентоспособността? 

 

 Да 

 Не 

 Друго………………………………………………………….……………… 

 

5. Смятате ли, че удължаване на жизнения цикъл на продуктите (споделяне, 

заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи 

материали и продукти) би подобрило качеството на живот на територията на 

МИГ - Берковица и Годеч? 

 

 Да 

 Не 

 Друго………………………………………………………….……………… 

 

 

6. Смятате ли, че ще бъде необходимо и полезно провеждането на информационни 

кампании и/или обучения, с цел запознаване на предприемачите на територията 

на общини Берковица и Годеч относно възможностите за  интегриране на 

кръговата икономика в бизнеса? 

 

 Да 

 Не 

 Друго………………………………………………………….……………… 
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7. Моля, опишете какво ще Ви бъде необходимо, за да можете да прилагате 

принципите на кръговата икономика във Вашия бизнес: 

 

…………………………….………………………………………………………….…… 

…………………………….………………………………………………………….……

…………………………….………………………………………………………….…… 

…………………………….………………………………………………………….……

…………………………….………………………………………………………….…… 

…………………………….………………………………………………………….…… 

 

 

8. Моля, опишете Вашите идеи за въвеждане на кръговата икономика в бизнеса - 

производството, услуги и др. 

 

…………………………….………………………………………………………….…… 

…………………………….………………………………………………………….……

…………………………….………………………………………………………….…… 

…………………………….………………………………………………………….……

…………………………….………………………………………………………….…… 

…………………………….………………………………………………………….…… 

…………………………….………………………………………………………….…… 

…………………………….………………………………………………………….…… 

 

 

Благодаря Ви за отделеното време! 

 

 


